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ЩО ДЕНЬ ПРИЙДЕШНІЙ НАМ ГОТУЄ?

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ

Парламент прийняв у першому читанні
нову редакцію проекту Трудового кодексу
5 листопада поточного року Верховна Рада
України прийняла за основу проект Трудового
Кодексу (реєстр. № 1658) у новій редакції. За
відповідне рішення проголосували 258 депутатів при мінімально необхідних 226.
Норми проекту Трудового кодексу (далі — ТК)
спрямовані на адаптацію трудового законодавства України до Європейської соціальної хартії
(переглянутої) та інших міжнародно-правових актів — Загальної декларації прав людини, Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права, конвенцій і рекомендацій Міжнародної
організації праці.
У ТК, зокрема, надано визначення шкідливим
та небезпечним умовам праці, особливому характеру праці, легкій праці неповнолітніх, роз’їзному
характеру праці, польовим умовам праці тощо,
прописано порядок оприлюднення державними
органами норм законодавства про працю, а також
осучаснено положення, зміни до яких вносилися
протягом останнього року (а це гарантії мобілізованих, відпустки матерям інвалідів з дитинства
підгрупи А І групи тощо).
Також у ТК детально регламентовано порядок виконання працівником роботи вдома. Це,
безумовно, перспективна норма, завдяки якій
працівники заощадять час й уникнуть витрат
на проїзд до місця роботи, а роботодавці не витрачатимуть ресурсів на облаштування додаткових
робочих місць.
Врегульовано у ТК й проблемні питання трудових відносин тимчасових працівників — зокрема,
скорочено до трьох календарних днів строк попередження про звільнення за власним бажанням
для працівників, з якими укладено трудові договори до двох місяців (нині тривалість «відпрацювання» становить два тижні).
Окрім того, у ТК вперше виписано порядок припинення трудових відносин у разі смерті роботодавця – фізичної особи, визнання його безвісно
відсутнім або оголошення померлим. Донині ці
питання не регулював жоден нормативно-правовий акт.
Також ТК встановлено, що у разі, коли законодавчі акти припускають неоднозначне трактування прав та обов’язків працівника й спірне питання
може бути вирішене як на користь працівника,
так і на користь роботодавця, рішення приймається
на користь працівника.
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Водночас, у ТК містяться й деякі положення, які
викликають негативне ставлення у деяких профспілках. Наприклад, роботодавець отримує право
контролювати виконання працівниками трудових обов’язків, у тому числі з використанням технічних засобів, якщо це обумовлено особливостями виробництва (щоправда, з обов’язковим
попередженням працівників про їх застосування). Також про майбутнє звільнення у зв’язку зі
скороченням роботодавець – суб’єкт малого підприємництва зобов’язаний письмово попередити
працівника не пізніше, ніж за місяць (згідно з
чинним законодавством, строк попередження
складає два місяці).
Але наголосимо, що прийняття законопроекту
парламентом у першому читанні, далеко не гарантує нам його швидке впровадження на практиці —
робота над вдосконаленням певних норм може
тривати місяцями. Зокрема, за словами голови
Федерації професійних спілок України (далі —
ФПУ) Григорія Осового профспілки мають ще
близько 90 зауважень та пропозицій до ТК, які будуть передані народним депутатам на етапі підготовки його остаточної редакції другого читання.
Окрім того, як зазначив голова ФПУ, профільний
Комітет Верховної Ради України, який опрацьовує
проект ТК, після ухвалення його у першому читанні, обов’язково направить цей законопроект на
експертизу Міжнародної організації праці для
отримання висновку стосовно відповідальності
оновленого українського трудового законодавства міжнародним нормам у сфері трудових прав
та відносин, а якщо деякі стандарти будуть порушені, їх буде неодмінно виправлено. Якщо ж остаточна редакція ТК міститиме норми, які тим чи
іншим чином погіршать правовий захист працівника або порушать права профспілок, чи на етапі
його підготовки до другого читання будуть проігноровані процедури проведення громадського обговорення та фахової експертизи зазначеного законопроекту, Григорій Осовий запевнив, що
профспілки консолідуються та виступлять проти
прийняття ТК у другому читанні.
Таким чином, положення ТК, прийнятого у першому читанні, можуть ще зазнати кардинальних
змін — отож, чекатимемо його прийняття у другому читанні й, звісно, будь-які зміни щодо цього
питання неодмінно своєчасно висвітлюватимемо
на сторінках нашої газети.
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ЮРИДИЧНИЙ ПРАКТИКУМ

ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ

Матеріальна
відповідальність працівників:
обмежена, повна, підвищена
Досить часто керівники підприємств, установ, організацій (далі — підприємство),
а також фізичні особи – підприємці (далі — роботодавці) у всіх випадках втрати
якихось матеріальних цінностей власника підприємства, псування обладнання, недоотримання прибутку або отримання збитку намагаються покласти за це відповідальність на якомога широке коло працівників та ще й стягнути з них відповідні
«компенсації» у більшому розмірі, тобто покласти на них «повну матеріальну відповідальність». Між тим чинне законодавство чітко регулює коло осіб, які можуть
бути притягнуті до матеріальної відповідальності, а також розмір та види такої відповідальності, і не завжди «бажання» роботодавця співпадають з нормами законодавства. Для того, щоб не помилитися під час вирішення різних питань матеріальної
відповідальності працівників, наразі розберемося у зазначених питаннях більш
детально.

Правове регулювання
Матеріальна відповідальність працівника — це вид відповідальності, який полягає в
обов’язку працівника відшкодувати в установленому законом порядку і розмірах шкоду, заподіяну своєму роботодавцю, внаслідок невиконання
чи неналежного виконання без поважних причин трудових обов’язків.
Така шкода, наприклад, може бути заподіяна
по відношенню до певного майна (меблів, устаткування, продуктів, товарів та будь-яких інших
матеріальних цінностей), які є у власності або
розпорядженні власника підприємства, а також
його грошових коштів, збереження яких часто
залежить від певних дій всіх або окремих категорій працівників підприємства. При цьому ступінь і межі відповідальності різних категорій
працівників за вчинення шкоди майну роботодавця відповідно до чинного законодавства можуть значно різнитися. Це пов’язано з тим, що:
— з одного боку чинне законодавство покликане забезпечити відшкодування шкоди, заподіяної роботодавцю, зміцнити трудову дисципліну
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його працівників, виховати у них дбайливе ставлення до майна;
— з іншого — посилити захист соціальнотрудових прав працівників, насамперед гарантії
щодо їх заробітної плати, щоб у відповідних випадках працівнику залишилася для виплати певна частка заробітної плати, необхідна для його
життя.
Основними нормативно-правовими актами,
які регулюють різні питання матеріальної відповідальності працівників, на даний момент є:
— Кодекс законів про працю України (далі —
КЗпП);
— Закон України «Про визначення розмірів
збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням),
недостачею або втратою дорогоцінних металів,
дорогоцінного каміння та валютних цінностей»
від 6 червня 1995 р. № 217/95-ВР (далі — Закон
№ 217);
— Порядок визначення розміру збитків від
розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затверджений постановою
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ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ

ЮРИДИЧНИЙ ПРАКТИКУМ

Кабінету Міністрів України (далі — КМУ) від
22 січня 1996 р. № 116;
— Порядок розрахунку середньої заробітної
плати, затверджений постановою КМУ від 8 лютого 1995 р. № 100 (далі — Порядок № 100);
— постанова Державного комітету праці
СРСР й ВЦРПС «Про затвердження переліку посад і робіт, які заміщаються або виконуються
робітниками, з якими підприємством, установою, організацією можуть укладатися письмові договори про повну матеріальну відповідальність за незабезпечення збереження цінностей,
які були передані їм для збереження, обробки,
продажу (відпуску), перевезення або застосування в процесі виробництва, а також типового договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність» від 28 грудня 1977 р.
№ 447/24;
— наказ Міністерства праці України «Про затвердження Переліку робіт, при виконанні яких
може запроваджуватися колективна (бригадна)
матеріальна відповідальність, умови її застосування і Типового договору про колективну
(бригадну) матеріальну відповідальність» від
12 травня 1996 р. № 43;
— постанова Пленуму Верховного Суду України (далі — ВСУ) «Про судову практику в справах
про відшкодування шкоди, заподіяної підприємствам, установам, організаціям їх працівниками»
від 29 грудня 1992 р. № 14.
Відповідно до ст. 130 КЗпП працівники можуть притягатися до матеріальної відповідальності внаслідок порушення покладених
на них трудових обов’язків (незалежно від притягнення працівника до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності):
— тільки за пряму дійсну шкоду;
— лише в межах і порядку, передбачених законодавством;
— за умови, коли така шкода заподіяна роботодавцю винними протиправними діями (бездіяльністю) працівника.
Якщо бракує хоча б одного з перелічених факторів, це унеможливлює притягнення працівника до матеріальної відповідальності (див. Додаток). А відповідно до ст. 138 КЗпП обов’язок
доводити обставини заподіяної шкоди, тобто
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наявність всіх зазначених юридичних фактів,
покладається на роботодавця.

Пряма дійсна шкода
Під прямою дійсною шкодою в судовій практиці розуміється втрата, погіршення або зниження цінності майна. Наприклад, якщо дії певного
працівника призвели до того, що роботодавець
повинен витрачати певні кошти на відновлення
або покупку нового майна (інших цінностей) чи
здійснити незаплановані грошові виплати, роботодавець має право притягати такого працівника до матеріальної відповідальності. Також ч. 4
ст. 130 КЗпП прямо вказує на неприпустимість
покладання на працівника відповідальності
за неодержані прибутки (крім працівників, які
є посадовими особами).

Приклад
Кухар ресторану в процесі приготування страв помилково замість солі додав цукор, в результаті всі страви виявилися
непридатними для вживання. У даному випадку власникові ресторану внаслідок порушення кухарем його трудових обов’язків
була завдана пряма дійсна шкода у розмірі
коштів, витрачених на закупівлю продуктів (напівфабрикатів) для приготування
страв (собівартість страв), які й мають
враховуватися при вирішенні питання матеріальної відповідальності кухаря. У той
же час у даному випадку не будуть враховуватися ті доходи, які власник ресторану
міг би отримати внаслідок реалізації зазначених страв з відповідною надбавкою
або ті додаткові збитки, які він може понести у майбутньому внаслідок того, що його
репутація зазнає шкоди серед тих клієнтів,
які встигли спробувати відповідні «занадто
солодкі» страви.

Не можна покладати на працівника матеріальну відповідальність за шкоду, яка відноситься до категорії нормального виробничогосподарського ризику.
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Приклад
Кухар або інший відповідний працівник
ресторану здійснив закупівлю на ринку
певних напівфабрикатів для майбутнього
приготування страв безпосередньо перед
різким падінням цін на них, яке він не міг
передбачити. Внаслідок цього собівартість
страв перевищила поточні ціни відповідних страв на дату їх реалізації, як наслідок — страви були реалізовані рестораном
зі збитком.

Також роботодавець не вправі покладати на
працівника відповідальність за шкоду, яка
була ним заподіяна в стані крайньої необхідності.

Приклад
На кухні виникла пожежа через несправність електроприладів. Для її термінової
ліквідації кухар застосував вогнегасник,
внаслідок чого водою і піною були зіпсовані дорогі напівфабрикати (продукти, страви), які знаходилися у приміщенні кухні, і
відповідно власнику ресторану було причинено відповідну матеріальну шкоду.

Визначення розміру шкоди
Відповідно до ст. 1353 КЗпП розмір заподіяної
підприємству шкоди визначається за фактичними втратами, на підставі даних бухгалтерського
обліку, виходячи з балансової вартості (собівартості) матеріальних цінностей за вирахуванням
зносу згідно з установленими нормами. Але
у випадку розкрадання, недостачі, умисного
знищення або умисного псування матеріальних цінностей розмір шкоди визначається за
цінами, що діють у даній місцевості на день
відшкодування шкоди.
Також на підприємствах громадського харчування (на виробництві та в буфетах) і в комісійній торгівлі розмір шкоди, заподіяної розкраданням або недостачею продукції і товарів,
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визначається за цінами, встановленими для
продажу (реалізації) цієї продукції і товарів.

Приклад
Якщо кухар внаслідок необережного поводження випадково пошкодить мікрохвильову піч, яка після цього не буде підлягати
ремонту і яка до цього вже використовувалася на кухні кілька років, то шкода, заподіяна роботодавцю, буде визначатися за балансовою вартістю цієї печі (за вирахуванням зносу, амортизації), наприклад, 2 000 грн.
Але якщо кухар навмисно зіпсує або вкраде
цю піч, відповідна шкода буде визначатися з
врахуванням поточних цін на нову піч аналогічної моделі, які можуть бути у кілька разів більшими, аніж 2 000 грн. Також, якщо
кухар вкраде якісь дорогі страви (кулінарні
вироби, алкогольні напої), то розмір заподіяної шкоди буде встановлюватися не на підставі закупівельної вартості інгредієнтів цих
страв (виробів), а їх відпускної ціни у ресторані (з врахуванням відповідних націнок),
які також можуть у кілька разів перевищувати закупівельну вартість.

Якщо шкода заподіяна з вини кількох працівників, то її розмір підлягає покриттю і визначається окремо для кожного з них з урахуванням ступеня вини кожного, виду і межі його
матеріальної відповідальності.
Крім того, законодавством може бути встановлено й інший (окремий) порядок визначення розміру шкоди, що підлягає покриттю, в тому
числі у кратному обчисленні, заподіяної підприємству розкраданням, умисним псуванням,
недостачею або втратою окремих видів майна
та інших цінностей, а також у тих випадках,
коли фактичний розмір шкоди перевищує її номінальний розмір.

Обмежена матеріальна
відповідальність
Зауважимо, що хоча за шкоду, заподіяну
роботодавцеві, винні працівники несуть
7

ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ

ЮРИДИЧНИЙ ПРАКТИКУМ

матеріальну відповідальність у розмірі прямої дійсної шкоди, але компенсувати цю шкоду вони повинні в обмеженому розмірі, як
правило не більше середньомісячного заробітку (крім посадових осіб) винного працівника (так звана обмежена матеріальна відповідальність). Виплата працівником більш
значущих сум допускається тільки у випадках,
передбачених чинним законодавством. Також
винний працівник може добровільно покрити
заподіяну шкоду повністю або частково, зокрема за згодою роботодавця він може передати для
покриття заподіяної шкоди рівноцінне майно
або поправити пошкоджене.
Обмежена матеріальна відповідальність встановлюється, як правило, для всіх «звичайних
працівників» (для яких згідно з чинним законодавством не передбачена повна матеріальна відповідальність), в тому числі й неповнолітніх, які
пошкодили або знищили (зокрема і в процесі виготовлення) внаслідок недбалості матеріали,
напівфабрикати або вироби, і з якими не укладаються договори про повну матеріальну відповідальність. Так само карається і недбалість зазначених працівників по відношенню до інструментів, вимірювальних приладів, спецодягу й інших
предметів, виданих працівнику в користування
у зв’язку з виконанням трудових обов’язків і
зіпсованих або втрачених ним. При цьому зазначена видача має бути оформлена документально
і засвідчуватися підписом працівника.
Також не означає покладання на працівника
повної матеріальної відповідальності й не потребує укладання з ним договору про повну
матеріальну відповідальність доручення працівникові виконувати роботи на певному устаткуванні, механізмі, машині, агрегаті (наприклад, водіям на певному автотранспортному
засобі, тракторі тощо). Закріплення ж працівника за відповідною машиною, агрегатом і таке
інше має бути оформлене наказом чи розпорядженням роботодавця.
Зауважимо, що матеріальна відповідальність
працівників може наставати як у випадку, коли
працівник безпосередньо своїми протиправними винними діями завдав матеріальної шкоди,
тобто безпосередньо знищив, зіпсував, пошко-
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див, викрав, розтратив певні матеріальні цінності чи допустив їх недостачу, так і у випадку,
коли безпосередньої шкоди завдали треті особи,
сили стихії тощо, але це сталося внаслідок невиконання чи неналежного виконання без поважних причин своїх трудових обов’язків відповідним працівником.

Приклад
Якщо кухар (шеф-кухар) відповідно до
своєї посадової інструкції має контролювати роботу інших менш кваліфікованих
кухарів (учнів кухаря) і нести відповідальність за результати їхньої роботи, він може
бути притягнутий до матеріальної відповідальності й у разі, якщо він не сам переплутав сіль та цукор, а це було зроблено
підлеглим працівником, роботу якого він
мав проконтролювати. Також кухар може
бути притягнутий до матеріальної відповідальності, якщо згідно зі своєю посадовою інструкцією він мав проконтролювати
закриття вікон у приміщенні кухні, але не
зробив цього. У результаті сильна злива через відкриті вікна могла залити приміщення кухні та пошкодити певні страви (напівфабрикати).

У свою чергу, згідно зі ст. 131 КЗпП роботодавець зобов’язаний створити працівникам умови, необхідні для нормальної роботи і забезпечення повного збереження дорученого їм майна.
Зокрема, згідно з ч. 1 ст. 137 КЗпП, коли шкода
стала наслідком не лише винної поведінки
працівника, але й відсутності умов, що забезпечують збереження матеріальних цінностей, розмір покриття повинен бути відповідно зменшений.
Також відповідно до п. 2 ст. 133 КЗпП передбачена матеріальна відповідальність і для винних фактичних представників роботодавця на
підприємстві (керівників підприємства, його
структурних підрозділів та їх заступників) у розмірі заподіяної шкоди (але не більше свого середнього місячного заробітку), якщо ця шкода
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заподіяна зайвими грошовими виплатами працівникам, неправильною постановкою обліку і
зберіганням матеріальних, грошових чи культурних цінностей, невжиттям необхідних заходів до запобігання простоям.

Порядок компенсації
Середньомісячний заробіток, який застосовується під час встановлення обмеженої матеріальної відповідальності, визначається відповідно до Порядку № 100, а саме, виходячи з
виплат за останні два календарні місяці роботи,
що передують вирішенню судом справи про відшкодування шкоди, або за фактично відпрацьований час, якщо працівник пропрацював менше
двох місяців. У випадку, коли працівник останні
місяці перед вирішенням справи не працював
або справа вирішується після його звільнення —
виходячи з виплат за попередні два місяці роботи у відповідного роботодавця.
Стягнення з працівника суми шкоди, що не
перевищує його середньомісячного заробітку,
здійснюється за наказом роботодавця із заробітної плати працівника. Такий наказ повинен бути
виданий не пізніше ніж за два тижні з моменту
виявлення збитку і спрямований до виконання
не раніше ніж через сім днів з дня повідомлення
про це працівника. Працівник повинен визнати
свою провину, погодитися з визначеною роботодавцем сумою збитків і дати свою згоду на утримання цієї суми із заробітної плати. Бажано додатково узгодити з працівником періодичність і
розмір утримань.
Якщо ж працівник не згоден з відрахуванням
або його розміром, трудовий спір за його заявою
розглядається в порядку, передбаченому законодавством, у тому числі й в суді. При цьому відповідно до ст. 137 КЗпП суд при визначенні розміру шкоди, що підлягає покриттю, крім прямої
дійсної шкоди, враховує ступінь вини працівника і ту конкретну обстановку, за якої шкоду було
заподіяно. Крім того, суд може зменшити розмір
покриття шкоди, заподіяної працівником, залежно від його майнового стану, за винятком
випадків, коли шкода заподіяна злочинними
діями працівника, вчиненими з корисливою метою.
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Також через суд вирішуються питання матеріальної відповідальності в інших випадках (недотримання відповідних строків оформлення
документів або перевищення сумою збитку розміру середньомісячної заробітної плати), а також у разі припинення працівником трудових
відносин з роботодавцем. Термін позовної давності із зазначених питань — один рік з моменту
виявлення шкоди.
Зауважимо, що згідно зі ст. 128 КЗпП при
кожній виплаті заробітної плати загальний
розмір усіх відрахувань не може перевищувати двадцяти процентів, а у випадках, окремо
передбачених законодавством України, —
п’ятдесяти відсотків заробітної плати, яка належить до виплати працівникові.

Приклад
Загальна ціна зіпсованих кухарем страв
згідно з меню ресторану складає 6 000 грн,
їх собівартість: а) 3 000 грн; або б) 2 400 грн.
Середньомісячна заробітна плата кухаря
за попередні 2 місяці дорівнювала 3 000 грн.
Роботодавець має право відраховувати із
заробітної плати кухаря протягом наступних 5 місяців по 600 грн (20%) у випадку
а); або по 600 грн протягом 4 місяців у випадку б), якщо заробітна плата кухаря буде
залишатися незміною в майбутньому і дорівнювати 3 000 грн на місяць. Якщо заробітна плата збільшиться до 5 000 — можна відраховувати по 1 000 грн, зменшиться
до 2 000 — лише по 400 грн.

Повна матеріальна
відповідальність
Відповідно до ст. 134 КЗпП повна матеріальна відповідальність працівників настає у таких випадках:
— між працівником і роботодавцем укладено
письмовий договір про взяття на себе працівником повної матеріальної відповідальності за незабезпечення цілісності майна та інших цінностей, переданих йому для зберігання або з іншою
метою;
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— майно та інші цінності були одержані працівником під звіт за разовим дорученням або
іншими разовими документами;
— шкоди завдано діями працівника, що мають
ознаки діянь, переслідуваних у кримінальному
порядку;
— шкоди завдано працівником, який був у нетверезому стані (нетверезий стан працівника
може бути підтверджено як медичним висновком, так й іншими видами доказів: актами та
іншими документами, поясненням сторін і третіх осіб, показаннями свідків);
— шкоди завдано недостачею, умисним знищенням або умисним зіпсуттям матеріалів, напівфабрикатів, виробів (продукції), зокрема під
час їх вироблення, а також інструментів, вимірювальних приладів, спеціального одягу та інших предметів, виданих підприємством працівникові в користування;
— шкоди, завданої роботодавцеві під час виконання трудових обов’язків, за яку повна матеріальна відповідальність безпосередньо передбачена чинним законодавством для відповідних
випадків;
— шкоди завдано не під час виконання трудових обов’язків;
— працівник є службовою особою, винною в
незаконному звільненні або переведенні працівника на іншу роботу;
— працівник є керівником підприємства (будьякої форми власності), винним у несвоєчасній
виплаті заробітної плати понад один місяць, що
призвело до виплати компенсацій за порушення
строків її виплати, і за умови, що Державний бюджет України та місцеві бюджети, юридичні особи державної форми власності не мають заборгованості перед цим підприємством.

Приклад
У випадку недбалості кухаря, який під
час виконання своїх трудових обов’язків,
переплутав сіль з цукром, на нього покладається обмежена матеріальна відповідальність. Якщо ж такий кухар навмисно
додав до страв замість солі цукор, напри-
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клад, щоб помститися своєму роботодавцеві за якісь попередні «образи», або він
переплутав сіль та цукор, перебуваючи у
нетверезому стані, і роботодавець зможе
це довести, то тоді на цього кухаря буде покладатися повна матеріальна відповідальність. Також кухар буде нести повну матеріальну відповідальність, якщо між ним і
роботодавцем попередньо був укладений
договір про повну матеріальну відповідальність (якщо кухар належить до категорії працівників, з якими можна укладати
відповідно до законодавства такі договори), здійснив крадіжку напівфабрикатів
(за яку передбачена кримінальна відповідальність) закуплених для приготування
страв, втратив кошти, які отримав під звіт
від роботодавця (отримав у банку за разовою довіреністю) для закупівлі напівфабрикатів для приготування страв; або якщо кухар після офіційного закінчення часу
своєї роботи (виконання своїх трудових
обов’язків) з якихось причин не залишив
своє робоче місце і скористався дорогим кухонним обладнанням (плиткою, подрібнювачем тощо) для приготування якихось
страв для свого «приватного» (особистого)
використання та пошкодив відповідне обладнання внаслідок неправильної експлуатації. В останньому випадку відшкодування
матеріальної шкоди, заподіяної роботодавцю, відбувається за нормами не трудового, а цивільного законодавства у повному обсязі, включаючи і неодержані роботодавцем прибутки від використання
зазначеного обладнання.

Підвищена
матеріальна відповідальність
Крім обмеженої та повної матеріальної відповідальності, інколи ще зустрічається і так звана
підвищена матеріальна відповідальність, яка
настає у випадках, прямо передбачених законом.
Так, згідно зі ст. 135 КЗпП межі матеріальної відповідальності працівників за шкоду, завдану
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роботодавцю розкраданням, умисним псуванням, недостачею або втратою окремих видів
майна та інших цінностей, а також у тих випадках, коли фактичний розмір шкоди перевищує її
номінальний розмір, встановлюються законодавством.
Наприклад, відповідно до ст. 1 Закону № 217,
збитки, завдані роботодавцеві працівниками,
які виконують операції із закупівлі, обміну, перевезення, обробки тощо дорогоцінних металів
і коштовного каміння, ювелірних, побутових і
промислових виробів та матеріалів, виготовлених з використанням дорогоцінних металів і коштовного каміння, відходів та брухту, що містять
дорогоцінні метали і коштовне каміння або виконують валютні операції, і які є винними у розкраданні, знищенні (псуванні), недостачі, якщо
вони допущені внаслідок недбалості у роботі,
порушення спеціальних правил, інструкцій, можуть визначатися у подвійному або потрійному
розмірі їх ринкової вартості або від сум в іноземній валюті, перерахованій у валюту України за
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обмінним курсом Національного банку України
на день виявлення завданих збитків.
Зазначимо також, що згідно зі ст. 3 Закону
№ 217 стягнуті суми спрямовуються насамперед
на відшкодування збитків, завданих роботодавцю, а решта — перераховується до Державного
бюджету України. Таким чином, у даному випадку матеріальна відповідальності може перевищувати як розмір середнього місячного заробітку працівника, так і розмір прямої дійсної
шкоди, заподіяної роботодавцю.

Олександр КЛИМЕНКО,
консультант із
соціально-трудових відносин
У наступному номері читайте про правила
укладення договорів про повну матеріальну відповідальність, зокрема, з якими категоріями
працівників їх можна укладати та як правильно
їх оформлювати
Додаток

ВИЩИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ СУД УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ
І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ
Судова палата у цивільних справах
УХВАЛА
(Витяг)
19 серпня 2015 р.

м. Київ

Колегія суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, розглянувши в судовому засіданні цивільну справу за позовом
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України до громадянина Т. про стягнення коштів, за
касаційною скаргою Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, поданою його представником громадянином Х., на рішення Солом’янського районного суду м. Києва від 26 листопада 2014 р.
та ухвалу апеляційного суду м. Києва від 31 березня 2015 р.,
в с т а н о в и л а:
У вересні 2014 року Міністерство економічного розвитку і торгівлі України звернулося до суду
з позовом до громадянина Т. про стягнення коштів.
Посилалося на те, що громадянин Т. працював за контрактом з 10 травня 2011 р. до 29 листопада
2012 р. на посаді генерального директора Державного підприємства «Український науководослідницький центр стандартизації, сертифікації та якості» (далі — ДП «УкрНДЦ»). Актом Державної
фінансової інспекції м. Києва від 12 червня 2014 р. № 072-30/2166 ревізії фінансово-господарської
діяльності ДП «УкрНДЦ» за період з 1 квітня 2010 р. до 28 лютого 2014 р. встановлено факт нанесення
позивачеві матеріальної шкоди у розмірі 22 392,00 грн. Заподіяння шкоди полягало в тому, що відповідач включив до актів виконаних робіт від 30 березня 2006 р. № 03-03/60 та від 27 лютого 2012 р.
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Додаток. Продовження

№ 54/1.11 недостовірні дані в частині завищення вартості фактично понесених витрат, які не підтверджуються документами, а підприємство оплатило надані послуги у вказаній сумі.
Рішенням Солом’янського районного суду м. Києва від 26 листопада 2014 р. в задоволенні позовних вимог відмовлено.
Ухвалою апеляційного суду м. Києва від 31 березня 2015 р. рішення Солом’янського районного
суду м. Києва від 26 листопада 2014 р. залишено без змін.
У касаційній скарзі представник Міністерства економічного розвитку і торгівлі України громадянин Х. просить скасувати оскаржувані судові рішення та ухвалити нове рішення, яким позовні вимоги задовольнити, мотивуючи свої вимоги неправильним застосуванням судом норм матеріального права та порушенням норм процесуального права.
Вивчивши матеріали справи, перевіривши доводи касаційної скарги, колегія суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ вважає, що касаційна скарга підлягає відхиленню з таких підстав.
Судами встановлено, що громадянин Т. з 10 травня 2011 р. по 29 листопада 2012 р. обіймав
посаду генерального директора ДП «УкрНДЦ» на підставі контракту від 10 травня 2011 р. № 9 та
наказу від 10 травня 2011 р. № 220-к.
Наказом № 307-к (про припинення трудового договору) громадянина Т. звільнено 30 листопада
2012 р. з підстав, передбачених п. 8 ст. 36 КЗпП.
Пунктом 26 контракту та п. 9.4 статуту ДП «УкрНДЦ» передбачено, що керівник несе повну відповідальність за стан та діяльність підприємства.
З матеріалів справи вбачається, що 30 березня 2006 р. між ДП «УкрНДЦ» (замовник) в особі
генерального директора громадянина Ю. та ФОП громадянином С. (підрядник) укладено договір
№ 03-03/60, за умовами якого підрядник бере на себе зобов’язання готувати страви харчування
(комплексні обіди) зі своїх продуктів харчування, власними виробничими засобами та в орендованих виробничих приміщеннях, і передавати їх замовнику кожного робочого дня для використання
ним при проведенні харчування працівників замовника.
У подальшому були укладені додаткова угода від 30 квітня 2009 р. № 5, якою п. 3.1 викладено у
новій редакції щодо ціни роботи, а також додаткова угода від 30 грудня 2009 р. № 6, якою продовжено строк дії договору від 30 березня 2006 р. № 03-03/60 до 31 грудня 2010 р..
Згідно з рахунком-фактурою від 18 липня 2011 р. № 97 ФОП громадянином С. здійснено роботи з обслуговування учасників семінару 13 – 14 липня 2011 р. на суму 12 624 грн.
27 лютого 2012 р. між ДП «УкрНДЦ» (замовник) в особі генерального директора громадянина Т.
та ФОП громадянином С. (підрядник) укладено договір № 54/1.11, за умовами якого підрядник
бере на себе зобов’язання за завданням замовника протягом дії цього договору готувати заходи,
що проводить замовник (семінари, фуршети, презентації, кава-брейк та інше). Згідно з п. 6 строк
дії договору визначено сторонами 1 грудня 2012 р..
Згідно з рахунком-фактурою від 14 січня 2012 р. № 2, складеним і підписаним ФОП громадянином С., сума за комплексне обслуговування учасників семінару склала 9 768 грн.
25 січня 2013 р. ДП «УкрНДЦ» та ФОП громадянином С. складено акт виконаних робіт відповідно до
договору від 27 лютого 2012 р. № 54/1.11, згідно з яким сторони не мають претензії одна до одної.
В акті зазначено, що акт від «замовника», яким є ДП «УкрНДЦ, підписано генеральним директором
ДП «УкрНДЦ» громадянином Т., рукописно проставлено дату підпису — 25 січня 2013 р.. У п. 2 цього
акта вказано, що «замовник» зробив оплату за отриману роботу згідно з рахунком-фактурою від
14 січня 2013 р. № 2 у розмірі 9 768,00 грн, в тому числі ПДВ — 1 628,00 грн.
Як зазначав у судовому засіданні громадянин Т. під час розгляду справи судом апеляційної інстанції, даний акт він не підписував, оскільки звільнений був у листопаді 2012 року відповідно до
контракту.
Пунктом 26 контракту та п. 9.4 статуту ДП «УкрНДЦ» передбачено, що керівник несе повну відповідальність за стан та діяльність підприємства.
Позивач у позові посилався на те, що актом Державної фінансової інспекції в місті Києві від
12 червня 2014 р. № 072-30/2166 ревізії фінансово-господарської діяльності ДП «УкрНДЦ»
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за період з 1 квітня 2010 р. по 28 лютого 2014 р. встановлено факт нанесення громадянином Т.
шкоди ДП «УкрНДЦ» на загальну суму 22 392 грн.
Ревізією встановлено, що підприємством за період з 1 квітня 2010 р. по 28 лютого 2014 р. проводились семінари-тренінги, науково-практичні семінари тощо. До ревізії надано програми семінарів, в
яких зазначаються теми, термін проведення та безпосередньо план проведення семінару.
До ревізії надано договори укладені між ДП «УкрНДЦ» (замовник) та ФОП громадянином С. (підрядник) від 30 березня 2006 р. № 03-03/60 та від 27 лютого 2012 р. № 54/1.11.
Умовами договорів передбачено, що підрядник бере на себе зобов’язання за завданням замовника протягом дії договорів обслуговувати заходи, що проводить замовник (семінари, фуршети,
презентації, кава-брейк та таке інше).
З акта ревізії вбачається, що ревізією, проведеною методом звірки даних програм проведення семінарів з даними первинних документів, банківських виписок, встановлено, що при відсутності первинних документів, що засвідчують проведення семінарів ДП «УкрНДЦ» перераховано кошти ФОП громадянинові С., а саме: відповідно до рахунка-фактури від 18 липня 2011 р. № 97 з призначенням платежу
по обслуговуванню учасників семінару 13 – 14 липня 2011 р. на загальну суму 12 624 грн та акта виконаних робіт згідно з договором від 30 березня 2006 р. № 03-03/60 із зазначенням підписів зі сторони
ДП «УкрНДЦ» генеральним директором громадянином Т. та ФОП громадянином С. з іншої сторони.
Підприємством 18 липня 2011 р. перераховано кошти за надані послуги ФОП громадянинові С. у
сумі 12 624 гривні; відповідно до рахунка-фактури від 14 січня 2013 р. № 2 із зазначенням — комплексне обслуговування учасників семінару, на загальну суму 9 768 грн та акта виконаних робіт згідно
з договором від 27 лютого 2012 р. № 54/1.11 із зазначенням підписів зі сторони ДП «УкрНДЦ» генеральним директором громадянином Т. 25 січня 2013 р. та ФОП громадянином С. з іншої сторони.
Підприємством 25 січня 2013 р. перераховано кошти за надані ФОП громадянином С. послуги у
сумі 9 768 грн.
Відповідно до даних бухгалтерського обліку підприємства та актів звірки взаєморозрахунків між
ДП «УкрНДЦ» та ФОП громадянином С. за період з 1 квітня 2010 р. по 28 лютого 2014 р в розрізі наданих послуг (підписаних зі сторони підприємства головним бухгалтером громадянином В. та з іншої
сторони ФОП громадянином С.) встановлено, що за обслуговування в кафе станом на 1 січня 2011 р.
за даними обліку підприємства обліковувалась дебіторська заборгованість в сумі 2 561,44 грн та за
даними обліку ФОП громадянина С. кредиторська заборгованість у відповідній сумі, станом на 2 липня 2011 р. будь-яка заборгованість відсутня.
Станом на 1 січня, 1 лютого 2013 р. та 28 лютого 2014 р. за даними обліку підприємства та ФОП
громадянина С. будь-яка заборгованість за обслуговування семінарів відсутня.
Внаслідок включення ДП «УкрНДЦ» до актів виконаних робіт за договорами від 30 березня 2006 р.
№ 03-03/60 та від 27 лютого 2012 р. № 54/1.11 недостовірних даних в частині завищення вартості
фактично понесених ним витрат, які не підтверджені первинними документами, підприємством
здійснено оплату завищеної вартості наданих послуг на загальну суму 22 392 грн.
З матеріалів справи вбачається, що договір від 30 березня 2006 р. № 03-03/60, додаткова угода
від 30 квітня 2009 р. № 5 та додаткова угода від 30 грудня 2009 р. № 6 (діяли до 31 грудня 2010 р.)
відповідачем не укладались і не підписувались, оскільки останній обіймав посаду генерального
директора ДП «УкрНДЦ» з 10 травня 2011 р..
Акт виконаних робіт від 4 липня 2011 р. не відповідає проведеному заходу, оскільки в рахункуфактурі зазначено, що було надано роботи з обслуговування учасників семінару, а в акті зазначено —
роботи з обслуговування в кафе учасників засідання від 4 липня 2011 р..
Згідно із частинами 1, 2 ст. 130 КЗпП працівники несуть матеріальну відповідальність за шкоду,
заподіяну підприємству, установі, організації внаслідок порушення покладених на них трудових
обов’язків.
При покладенні матеріальної відповідальності права і законні інтереси працівників гарантуються
шляхом встановлення відповідальності тільки за пряму дійсну шкоду, лише в межах і порядку, передбачених законодавством, і за умови, коли така шкода заподіяна підприємству, установі, організації
винними протиправними діями (бездіяльністю) працівника. Ця відповідальність, як правило, обме-
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жується певною частиною заробітку працівника і не повинна перевищувати повного розміру заподіяної
шкоди, за винятком випадків, передбачених законодавством.
Відповідно до ст. 132 КЗпП за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації при виконанні
трудових обов’язків, працівники, з вини яких заподіяно шкоду, несуть матеріальну відповідальність у розмірі прямої дійсної шкоди, але не більше свого середнього місячного заробітку. Матеріальна відповідальність понад середній місячний заробіток допускається лише у випадках, зазначених у законодавстві.
Згідно зі ст. 134 КЗпП працівники несуть матеріальну відповідальність у повному розмірі шкоди, заподіяної з їх вини підприємству, установі, організації, у випадках, коли, зокрема, між працівником і підприємством, установою, організацією відповідно до вимог ст. 1351 КЗпП укладено письмовий договір про
взяття на себе працівником повної матеріальної відповідальності за незабезпечення цілісності майна та
інших цінностей, переданих йому для зберігання або для інших цілей; відповідно до законодавства на
працівника покладено повну матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству, установі,
організації при виконанні трудових обов’язків.
Відповідно до п. 1 постанови Пленуму Верховного Суду України від 29 грудня 1992 р. № 14 «Про судову практику справах про відшкодування шкоди, заподіяної підприємствам, установам, організаціям їх
працівниками» зазначено, що виходячи з вимог ст. 15 ЦПК України суд у кожному випадку зобов’язаний
вживати передбачених законом заходів до всебічного, повного й об’єктивного з’ясування обставин, від
яких згідно зі статтями 130, 1351, 1353, 137 КЗпП залежить вирішення питання про покладення матеріальної відповідальності та про розмір шкоди, що підлягає відшкодуванню. Зокрема, з’ясовувати:
наявність прямої дійсної шкоди та її розмір; якими неправомірними діями її заподіяно і чи входили до
функцій працівника обов’язки, неналежне виконання яких призвело до шкоди; в чому полягала його
вина; в якій конкретно обстановці заподіяно шкоду; чи були створені умови, які забезпечували б схоронність матеріальних цінностей і нормальну роботу з ними; який майновий стан працівника.
Відмовляючи в задоволенні позовних вимог, суд першої інстанції, з висновками якого погодився
суд апеляційної інстанції, обґрунтовано вказував на те, що позивачем не доведено факт порушення
відповідачем покладених на нього трудових обов'язків та його винних протиправних дій, що призвели
до завдання майнової шкоди (збитків) підприємству в зв’язку зі здійсненням оплати завищеної вартості
наданих послуг на загальну суму 22 392 грн. Крім того, судами встановлено, що рахунки-фактури
різняться, а саме: рахунок-фактура складений 18 липня 2011 р. за № 97, а в акті ревізії зазначено
рахунок-фактуру від 1 липня 2011 р. № 93. Також різниться вартість послуг, оскільки в рахунку-фактурі
зазначено 12 624 грн, а в акті ревізії 12 224 грн, акт виконаних робіт за договором від 27 лютого 2012 р.
№ 54/1.11 підписано після звільнення громадянина Т. з посади генерального директора.
Згідно з вимогами ст. 335 ЦПК України суд касаційної інстанції в межах касаційної скарги перевіряє
правильність застосування судом першої інстанції або апеляційної інстанції норм матеріального чи процесуального права і не може встановлювати або (та) вважати доведеними обставини, що не були встановлені в рішенні суду чи відкинуті ним, вирішувати питання про достовірність чи недостовірність того
чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими.
Обставини справи досліджено повно, зібраним доказам надана оцінка.
Доводи касаційної скарги не дають підстав для висновку про неправильне застосування судами
норм матеріального права і порушення норм процесуального права при їх ухваленні, які передбачені статтями 338 – 341 ЦПК України як підстави для скасування судових рішень, та в основному
зводяться до переоцінки доказів і незгоди з висновком судів щодо їх оцінки, тому колегія суддів
вважає за необхідне відхилити касаційну скаргу.
Керуючись статтями 336, 337 ЦПК України, колегія суддів судової палати у цивільних справах
Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ
у х в а л и л а:
Касаційну скаргу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, подану представником
громадянином Х., відхилити.
Рішення Солом’янського районного суду м. Києва від 26 листопада 2014 р. та ухвалу апеляційного суду м. Києва від 31 березня 2015 р. залишити без змін.
Ухвала оскарженню не підлягає.
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Кадри в тимчасове користування
«Чоловік на годину», «Помічниця по будинку», «Стрижка та манікюр» — повсюди
реклама постійно й масово пропонує громадянам різноманітні побутові послуги.
Здавалося б, такий бізнес повинен процвітати, але як виявляється, у сфері побутових послуг існують певні проблеми, зокрема організаційні та кадрові. Отже, наразі
з’ясуємо причини їх виникнення та способи вирішення.

Правила підбору працівників
Більшість фірм, які надають побутові послуги
населенню, має доволі нескладну кадрову організацію:
Директор (керуючий, завідувач)

Робітник

Бухгалтер

Робітник

Залежно від спеціалізації фірми, її штат може
бути доповнений такими робітниками, як «Охоронник», «Продавець непродовольчих товарів»,
«Прибиральник службових приміщень», «Приймальник пункту прокату», «Приймальник замовлень» тощо. Зауважимо, що певна частка штатних одиниць тут заповнюється не випускниками
освітніх закладів, а робітниками, які пройшли
«виробничу підготовку» в автосервісах, у сім’ях
(наприклад, щодо ремонту годинників), на робочому місці (зокрема, у пункті прокату) і т. п..
Однією з найбільш поширених проблем роботодавців у сфері побутових послуг є плинність
кадрів — характерною особливістю цього явища у побутовому сервісі є тенденція переходу
кваліфікованих працівників, які мають досвід та
сформовану клієнтську базу, до самостійної діяльності. Аби запобігти цьому, слід, по-перше,
виділяти для прийняття замовлень окремого
працівника, який не бере участі у професійній
діяльності (таким чином, у професійних перукарів, авторемонтників тощо не буде контактної
інформації щодо клієнтів), а по-друге — розробити належну схему мотивації своїх працівників
та/або обмежити їхню працю виконанням певної вузькопрофільної роботи.
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Приклад
Щоб запобігти плинності кадрів у дитячій перукарні, її завідувач застосував наступну схему. Для початку він знайшов одного, але дуже хорошого і досвідченого
майстра по дитячим стрижкам, після чого
запросив усіх бажаючих навчитися підстригати дітей, як кажуть «з нуля», з можливістю подальшого працевлаштування
(слід наголосити, що завідувач перукарні
не брав нікого хоча б із найменшим досвідом роботи). Після проведених співбесід
завідувач відібрав з потенційних кандидатів тих, хто по-справжньому любив дітей і
хотів з ними працювати, а далі — досвідчений майстер навчив стажистів виключно
дитячим стрижкам, які не підійдуть дорослим. Таким чином, у завідувача перукарнею з’явилися вузькопрофільні кадри, які
навряд чи перейдуть працювати у подальшому до звичайного перукарського салону, де треба ще й вчитися робити стрижки
дорослим, не кажучи про фарбування волосся та інше. Та й відкрити власну справу
таким майстрам буде значно важче.

Успішність діяльності салонів та пунктів з надання побутових послуг залежить від багатьох
факторів: місця розташування, технічного оснащення, наявності конкурентів. Одним з головних чинників успіху перукарень, хімчисток,
ательє та інших подібних об’єктів є безумовно
персонал, що безпосередньо спілкується з клієнтами. Неуважність, халатність, а тим паче, хамство
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по відношенню до відвідувачів, неминуче призведе до втрати клієнтів і псуванню репутації закладу. Тому «золотим» правилом підбору кадрів
для надання побутових послуг є вимога до працівника — бути не просто ввічливим, а послужливим і попереджувальним незалежно від того,
новачок він чи досвідчений працівник.
Дбаючи про репутацію бізнесу, роботодавцям
сфери послуг слід також враховувати:
— порівняну «дешевизну» найманих робітників із числа приїжджих;
— підвищену плинність кадрів з числа приїжджих;
— наявність досвіду робітника на роботах на
певному обладнанні, з конкретними матеріалами (бажано від 3-х років);
— презентабельність зовнішності робітника,
його комунікабельність.
Вік претендента роботодавцю не слід сприймати стереотипно, на кшталт: «народжені у
СРСР — не здатні швидко сприймати новації»,
бо на деяких роботах велике значення має відповідальність, яка притаманна робітникам віком 50 років (наприклад, з ремонту взуття, ремонту ювелірних виробів і т. п.).

Види побутових послуг
Досить часто як у роботодавців, так і кадровиків, виникає запитання: які саме послуги вважаються в Україні побутовими? Звісно, насамперед це викликано зацікавленостю у тому, чи
належить діяльність, якою займається їхній заклад, до сфери побуту. Зазначимо, що сам термін «побутові послуги» має чітке законодавче
визначення.
Так, відповідно до п. 291.7. ст. 291 Податкового кодексу України (далі — ПК) для цілей глави 1
«Спрощена система оподаткування, обліку та
звітності» ПК під побутовими послугами населенню розуміються такі види послуг:
1) виготовлення взуття за індивідуальним замовленням;
2) послуги з ремонту взуття;
3) виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням;
4) виготовлення виробів із шкіри за індивідуальним замовленням;
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5) виготовлення виробів з хутра за індивідуальним замовленням;
6) виготовлення спіднього одягу за індивідуальним замовленням;
7) виготовлення текстильних виробів та текстильної галантереї за індивідуальним замовленням;
8) виготовлення головних уборів за індивідуальним замовленням;
9) додаткові послуги до виготовлення виробів
за індивідуальним замовленням;
10) послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів;
11) виготовлення та в’язання трикотажних
виробів за індивідуальним замовленням;
12) послуги з ремонту трикотажних виробів;
13) виготовлення килимів та килимових виробів за індивідуальним замовленням;
14) послуги з ремонту та реставрації килимів
та килимових виробів;
15) виготовлення шкіряних галантерейних та
дорожніх виробів за індивідуальним замовленням;
16) послуги з ремонту шкіряних галантерейних та дорожніх виробів;
17) виготовлення меблів за індивідуальним
замовленням;
18) послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів;
19) виготовлення теслярських та столярних
виробів за індивідуальним замовленням;
20) технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів за
індивідуальним замовленням;
21) послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо- і відеоапаратури;
22) послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів;
23) послуги з ремонту годинників;
24) послуги з ремонту велосипедів;
25) послуги з технічного обслуговування і ремонту музичних інструментів;
26) виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням;
27) послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та
металовиробів;
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28) виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням;
29) послуги з ремонту ювелірних виробів;
30) прокат речей особистого користування та
побутових товарів;
31) послуги з виконання фоторобіт;
32) послуги з оброблення плівок;
33) послуги з прання, оброблення білизни та
інших текстильних виробів;
34) послуги з чищення та фарбування текстильних, трикотажних і хутрових виробів;
35) вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням;
36) послуги перукарень;
37) ритуальні послуги;
38) послуги, пов’язані з сільським та лісовим
господарством;
39) послуги домашньої прислуги;

ПРОФЕСІЙНА КЛАСИФІКАЦІЯ

40) послуги з очищення та прибирання приміщень за індивідуальним замовленням.
Наведений вище перелік видів побутових послуг, прийнятих в Україні, дозволяє умовно поділити працівників даної сфери на тих, хто працює
безпосередньо з клієнтами («іміджмейкери»), та
тих, хто виготовляє та ремонтує побутову техніку та різні речі («технарі»).

Обов’язки «іміджмейкерів»
Завдання та обов’язки керівників різних фірм з
надання побутових послуг розглянемо на прикладі посади «Керуючого перукарнею (фотоательє,
фірмою прокату і т. ін.)» (Таблиця 1) із зазначенням коду Національного класифікатора України
ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затвердженого наказом Держспоживстандарту України
від 29 липня 2010 р. № 327 (далі — КП).
Таблиця 1

Професійна назва роботи
«Керуючий перукарнею (фотоательє, фірмою
прокату і т. ін.)»

Код КП
Деякі основні завдання та обов’язки
1318 Здійснює керівництво діяльністю перукарні (фотоательє,
фірми прокату і т. ін.). Організовує приймання та оформлення
замовлень клієнтів на види послуг. Відповідає за своєчасність
та якість надання послуг, правильне оформлення документів.
Забезпечує наявність у приміщенні, де надаються послуги,
необхідного асортименту інструменту, товарів, техніки для
прокату тощо. Контролює правильність оформлення послуг та
їхньої оплати.

Як бачимо, завдання керівного складу у різних фірмах побутових послуг є доволі універсальними. Проте, деякі особливості керівних
функцій наявні, наприклад, у сфері ритуальних
послуг. Специфіка діяльності в такому випадку

Професійна назва роботи
«Завідувач контори (похоронного обслуговування
та ін.)»

Код КП Деякі основні завдання та обов’язки
1228 Здійснює керівництво діяльністю контори з надання
ритуальних послуг населенню. Організовує приймання та
оформлення замовлень на всі види ритуальних послуг та
атрибутів, пов’язаних з похованням. Відповідає за правильне
оформлення документів на відведення місця для поховання.
Забезпечує наявність у конторі необхідного асортименту
предметів для поховання, своєчасне подання катафалків
і перевезення померлих, проведення траурної церемонії
прощання та музичного супроводу. Контролює правильність
оформлення замовлень та їхньої оплати.

Окрім зазначеної професійної назви роботи
«Завідувач контори (похоронного обслуговуван-
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передбачає застосування транспортних засобів,
музичних колективів, подекуди навіть проведення поминальних обідів тощо. Завдання та
обов’язки керівників у сфері ритуальних послуг
із зазначенням коду КП наведено у Таблиці 2.
Таблиця 2

ня та ін.)», для фірми з ритуальних послуг можуть застосовуватися й інші посади керівників
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із кодом КП 1228: «Завідувач кладовища», «Завідувач колумбарію», «Завідувач крематорію».
Крім того, традиційно популярними та безальтернативними для більшості громадян можна
вважати послуги фотоательє та перукарні. Роз-

глянемо основні завдання та обов’язки найбільш поширених професій «іміджевого» напряму побутових послуг із зазначенням коду
КП у Таблиці 3.
Таблиця 3

№
з/п
1.

Професійна назва
роботи
«Перукар (перукармодельєр)»

2.

«Манікюрник»

5141

3.

«Фотограф
(фотороботи)»

7344

Код КП

Деякі основні завдання та обов’язки

5141

Виконує послуги з миття та масажу голови, моделює класичні, сучасні та
перспективні чоловічі, жіночі та дитячі стрижки із застосуванням прогресивних
методів та технологічних прийомів з урахуванням індивідуальних особливостей
людини. Виконує укладання волосся феном способом «бомбаж», «брашинг»
та пальцями рук, а також створювати комбіновану укладку феном. Виконує
послуги з гарячої завивки волосся локонами різних видів та хвилями, гарячої
завивки із застосуванням прогресивних інструментів та способів з урахуванням
індивідуальних особливостей людини та діагностики волосся. Розробляє та
моделює зачіски із використанням різних типів бігуді з урахуванням індивідуальних
особливостей людини, зачісок із застосуванням різних способів укладки та
пастижерних доповнень. Моделює та виготовляє пастижерні вироби, доповнення
та складні прикраси. Виконує послуги із холодного укладання волосся хвилями,
хімічної завивки волосся різними способами із застосуванням як класичних так
і прогресивних технологій. Фарбує всі види волосся барвниками різних груп,
зафарбовує сивину, знебарвлює волосся, здійснює часткове фарбування волосся,
володіє сучасними способами фарбування, колорування. Розробляє та креативно
фарбує волосся. Виконує модельні зачіски різних типів з довгого волосся з
урахуванням призначення та індивідуальних особливостей людини.
Надає манікюрні, педикюрні послуги з використанням сучасних технологій
(нарощування нігтів, накладні нігті, художній розпис, декоративне оформлення
нігтів пальців рук). Використовує інструмент та хімічні засоби, що застосовуються
для виконання сучасних технологій. Виконує масаж кистей рук, ніг та догляд за
шкірою рук, ніг і нігтями з використанням сучасних косметичних засобів. Надає
клієнтам допомогу при виборі форми нігтів, кольору лаку, виду розпису нігтів.
Дезінфікує інструменти.
Виконує фотознімання для документів, репродукцію зі штрихових плоских
оригіналів. Знімає архітектуру та інтер’єри, об’єкти, що рухаються. Виконує
мікрознімання. Знімає складні багатоколірні плоскі та об’ємні оригінали в
стаціонарних та виїзних умовах, виробничі процеси в складних умовах.
За замовленням виконує роботи у режимі «фотошоп». Друкує знімки, веде їхній
облік та розрахунки з клієнтами.

Серед заможних клієнтів наразі затребувані
побутові послуги, що виконують працівники,
які також класифікуються у КП кодом 5141, а
саме: «Педикюрник», «Косметик», «Візажистстиліст», «Перукар собак».
Зауважимо, що аналіз кваліфікаційної характеристики професії «Фотограф (фотороботи)» (код КП 7344), яка міститься у Довіднику
кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі — ДКХП) випуск 82 «Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів»,
показує, що вона наразі значною мірою є за-
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старілою за змістом та потребує оновлення з
урахуванням сучасних можливостей фотографічного ремесла.

Завдання «технарів»
До цієї групи ми відносимо професії, що обслуговують не безпосередньо людей, а речі, побутову техніку, транспортні засоби, що їм належать та
інше нерухоме та рухоме майно замовників.
Основні завдання та обов’язки відповідних працівників із зазначеням коду КП, наведені у Таблиці 4.
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Таблиця 4
№
з/п
1.

Код КП

Деякі основні завдання та обов’язки

«Чистильник приміщень
(клінер)»

5129

Здійснює:
— прибирання офісів, конференц-залів, коридорів, кухні, туалетів і складських
приміщень. Прибирання пилу на меблях, офісному та комп’ютерному
устаткуванні;
— прибирання пилососом, шваброю і миття підлоги;
— очищення сміттєвих баків, утилізація сміття;
— прибирання кімнати для зустрічей;
— надання допомоги у підготовці до офіційних зустрічей і прибирання після їх
закінчення;
— підтримання обладнання для прибирання в хорошому стані;
— контроль запасів миючих засобів та інформування керівника, коли запаси
закінчуються.

2.

«Столяр будівельний»

7124

Збирає й установлює вбудовані меблі у житлових будинках.

3.

«Авторемонтник»

7239

Виконує роботи з розбирання автомобілів (у тому числі дизельних,
газобалонних і спеціальних), а також автобусів.
Визначає і усуває несправності у роботі складових одиниць та агрегатів
автомобілів.
Ремонтує, складає, регулює та випробовує складові одиниці та агрегати
середньої складності із заміною окремих частин і деталей; виконує кріпильні
роботи відповідальних різьбових з’єднань при технічному обслуговуванні із
заміною зношених деталей.
Розбирає відповідальні складові одиниці та агрегати електроустаткування
автомобілів.
З’єднує та паяє дроти з приладами й агрегатами електроустаткування.
Виконує слюсарну обробку деталей за 11 – 12 квалітетами із застосуванням
універсального обладнання.

4.

«Радіомеханік з
обслуговування та
ремонту радіотелевізійної
апаратури»
«Годинникар з ремонту
механічних годинників»

7243

«Настроювач піаніно та
роялів»

7312

Виконує установлення радіотелевізійної апаратури. Перевіряє
напівпровідникові прилади (транзистори, діоди тощо) на випробувачах.
Виявляє причини несправностей радіотелевізійної апаратури та здійснює її
ремонт і усуває складні дефекти.
Виконує індивідуальний ремонт великогабаритних механічних будильників,
великогабаритних балансових і маятникових годинників, наручних механічних
і кишенькових годинників. Виготовляє нескладні деталі. Складає складні вузли
механізмів великогабаритних механічних будильників і годинників без бою при
операційному ремонті. Усуває різні дефекти годинників. Проводить заміну і
підгонку складальних одиниць і деталей ремонтованих годинників. Здійснює
розбирання вузлів, складання різної складності вузлів механізмів наручних
механічних і кишенькових годинників при операційному ремонті.
Виконує остаточну настройку піаніно і роялів на стандартну висоту по
камертону (еталону). Виконує налаштування зони темперації, хорів
дискантова і басового регістрів з інтервалами в октаву. Проводить
перевірку настройки всього інструменту за допомогою різних музичних
інтервалів шляхом програвання і прослуховування окремих музичних
творів. Контролює настройки органу як еталонного регістра, так і унісон
голосів окремо та в поєднаннях. Виконує щоденне програвання органу
для виявлення дефектів у функціонуванні ігрової та реєстрової трактури,
встановлення причин появи дефектів та їх усунення. При виявленні
дефектів — проводить регулювання механічної та електричної частин до
отримання необхідної точності ходу, рівності функціонування. Здійснює
перевірку ігрової трактури по ланках з усіх клавіатур: хід клавіші,
наявність нормального люфту по лінії підйому і опускання. Виявляє та
усуває дефекти, що впливають на точність настройки. Здійснює контроль
дотримання норм поводження з інструментом.

5.

6.

Професійна назва роботи

7311
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Таблиця 4. Закінчення
7.

«Ювелір (ювелірмодельєр)»

7313

8.

«Кравець»

7433

9.

«Швачка»

7436

10.

«Взуттьовик з ремонту
взуття»

7442

Виконує монтування, виготовлення, ремонт, шліфування, полірування,
шабровка і обпилювання простих ювелірних та художніх виробів з кольорових
і дорогоцінних металів. Виконує правку і набір деталей виробів. Проводить
прожарювання бури для припою. Виконує складання суміші припою з бурою.
Проводить підготовку наборів до пайки, пайку, заправку в зони пайки, гнучку
правку, центровку, підгонку, отжиг, відбілювання, промивання і сушіння
після пайки виробів, їх деталей та вузлів. Виконує свердління отворів із
застосуванням найпростіших пристосувань. Проводить з’єднання ланок у
вушка. Виконує заточення і заправку інструменту. Здійснює контактне (точкове)
зварювання виробів. Провадить закріплення вставок зі скла, виробних каменів і
корунду круглої й овальної форми розміром до 0,5 см в штамповані і литі касти
ювелірних виробів з кольорових металів і срібла. Виконує закріплення дрібних
вставок за допомогою клею.
Провадить пошиття за індивідуальними замовленнями швейних виробів,
моделей і зразків; ремонт та оновлення пальт, піджаків, фраків, візиток,
жакетів на підкладці і прокладці, верхніх хутряних виробів, шинелей, плащів,
кітелі, мундири, комбінезонів, курток на підкладці і бортовій прокладці; виробів
плательного асортименту (крім верхніх сорочок, брюк, напівкомбінезонів)
з різних матеріалів на машинах або вручну без поділу або з поділом праці за
наявності в складі робіт операцій: з відновлення крейдяних ліній, нанесених
після примірки; викроюваннядеталей верху; підрізування деталей верху
з попередньою наміткою ліній; кінцевої волого-теплової обробки зазначених
виробів; наметання або вточування латки, рукавів в закриту пройму.
Виконує пошиття швейних виробів; шиє моделі й зразки: обробляє деталі
з різних текстильних матеріалів на універсальних і спеціальних швейних
машинах, а також ручним способом, відповідно до стандартів і технічних умов;
здійснює волого-теплову обробку, оздоблення, усуває дрібні несправності в
роботі швейних машин та обладнання для волого-теплової обробки.
Ремонтує побутове взуття різних видів (чоботи, півчоботи, черевики,
півчеревики, туфлі, сандалі, домашнє взуття) клейового методу кріплення на
підошвах із різних матеріалів — шкіра, гума, формовані підошви із полімерів,
з різною висотою каблуків, за взірцями взуття.

Отже, у професійному розрізі сфери послуг
сьогодні задіяні, в основному, такі професійні
категорії, як-от «Керівники (менеджери, управителі)», «Працівники сфери торгівлі та послуг»
та «Кваліфіковані робітники з інструментом».
Зауважимо, що «професіоналів», та «фахівців»
для спеціалізованих фірм з надання побутових
послуг у КП не передбачено. Це можна пояснити
тим, що на даному ринку діють переважно «дрібні гравці», які не мають розвинутих мереж, чисельного штату й високого рівня насичення
складної техніки. Відповідно, невеличкі вузькоспеціалізовані компанії, які надають послуги, з
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персоналом чисельністю до 50 осіб, що не використовують техніку «hi-tech» — не потребують наразі техніків та інженерів. Проте, якщо
йдеться про розвинуту мережу об’єктів сервісу,
то компанію, що їх об’єднує, можна розглядати
як повноцінне підприємство, яке повинно
мати у своєму штаті адміністрацію, інженернотехнічні служби, транспорт, складське господарство та інші підрозділи, що потребують відповідного кадрового наповнення.

Олександр НОСІКОВ,
консультант з кадрового діловодства
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НАКАЗ
від 21 жовтня 2015 р. № 1022

Про затвердження прикладів обчислення середньої заробітної плати (доходу)
за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування
Видавник:
Міністерство соціальної
політики України

Остання редакція:
21 жовтня 2015 року

Відповідно до абзацу другого пункту 34 Порядку обчислення середньої заробітної плати
(доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26
вересня 2001 року № 1266 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 червня
2015 року № 439), Н А К А З У Ю:
Затвердити приклади обчислення середньої заробітної плати (доходу) за видами
загальнообов’язкового державного соціального страхування, що додаються.
Міністр

П. Розенко

Найсуттєвіше:
Цим Наказом затверджено
приклади обчислення середньої заробітної плати (доходу)
за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування. Зокрема,
наведено приклади для розрахунку виплат за страхуванням на випадок безробіття, для розрахунку виплат за
страхуванням від нещасного
випадку на виробництві та
професійного захворювання, які спричинили втрату
працездатності, для розрахунку виплат для призначення допомоги по вагітності та
пологах, допомоги по тимчасовій непрацездатності, а
також оплати перших п’яти
днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів
роботодавця.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
21 жовтня 2015 р. № 1022
ПРИКЛАДИ
обчислення середньої заробітної плати (доходу) за видами загальнообов’язкового
державного соціального страхування
І. Для розрахунку виплат за страхуванням на випадок безробіття
1. Особа працювала на підприємстві з 2007 року та була звільнена 15 червня 2015 року.
Зареєструвалася в центрі зайнятості як безробітна 24 липня 2015 року.
Розрахунковим періодом, за який обчислюється середня заробітна плата (дохід) (далі —
розрахунковий період) для розрахунку виплат за страхуванням на випадок безробіття є 12 календарних місяців, що передують місяцю настання страхового випадку (реєстрації особи в
державній службі зайнятості як безробітної), а саме з липня 2014 року по червень 2015 року.
2. До центру зайнятості з метою реєстрації як безробітної 17 липня 2015 року звернулась
внутрішньо переміщена особа, яка має всі необхідні документи для надання статусу безробітного. На останньому місці роботи, що знаходиться на тимчасово окупованій території
України, особа перебувала в трудових відносинах з 19.07.2011 по 29.06.2015. За даними
Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі —
Державний реєстр) відсутня інформація про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування (далі — єдиний внесок) за період з лютого 2015 року по
червень 2015 року включно.
Період зайнятості на тимчасово окупованій території України чи в районах проведення
антитерористичної операції, що за даними Державного реєстру не підтверджується сплатою
єдиного внеску (у разі реєстрації особи в центрі зайнятості протягом місяця) є поважною
причиною перерви страхового стажу відповідно до частини першої статті 22 Закону України
«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»
(далі — Закон 1533). Розмір допомоги по безробіттю у цьому випадку визначається за
12 календарних місяців, що передують початку цієї перерви (тобто з лютого 2014 року по
січень 2015 року), за які за даними Державного реєстру є дані про нарахований та сплачений
єдиний внесок.
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3. Особа працювала на декількох підприємствах:
з 08.01.2014 по 05.09.2014;
з 25.10.2014 по 13.01.2015;
з 13.03.2015 по 16.07.2015.
З 13.04.2015 по 24.04.2015 перебувала на лікарняному.
Зареєструвалась в центрі зайнятості як безробітна 12 серпня 2015 року.
Середньоденна заробітна плата (дохід) обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період (серпень
2014 року – липень 2015 року) заробітної плати, на яку нарахований (та з якої згідно із законодавством сплачений) єдиний внесок на кількість календарних днів зайнятості у розрахунковому періоді без урахування календарних днів, не відпрацьованих з
поважних причин, а саме: серпень 2014 року (31 к.д.), вересень 2014 року (5к.д.), жовтень 2014 року (7 к.д.), листопад 2014 року
(30 к.д.), грудень 2014 року (31 к.д.), січень 2015 року (13 к.д.), березень 2015 року (19 к.д.), квітень 2015 року (18 к.д.), травень
2015 року (31 к.д.), червень 2014 року (30 к.д.), липень 2015 року (16 к.д.).
4. Особа зареєструвалася в центрі зайнятості як безробітна 6 липня 2015 року. В трудових відносинах перебувала з 3 серпня
2010 року по 12 травня 2015 року. За даними Державного реєстру в серпні 2014 року та січні 2015 року зазначена позначка «без
збереження заробітної плати», а кількість днів відсутня.
Середньоденна заробітна плата (дохід) обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період (липень 2014
року – червень 2015 року) заробітної плати, на яку нарахований (та з якої сплачений) єдиний внесок на кількість календарних
днів зайнятості у розрахунковому періоді без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин. У разі відсутності в Державному реєстрі усіх необхідних даних для обчислення середньої заробітної плати, а саме кількості календарних
днів відпустки без збереження заробітної плати, то такі дані за серпень 2014 року та січень 2015 року надаються роботодавцем
протягом п’яти робочих днів за зверненням органу Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття або застрахованої особи за формою згідно з додатком до Порядку.
5. Особа зареєструвалася в центрі зайнятості 17 липня 2015 року. За останні 12 календарних місяців, що передують місяцю
реєстрації в центрі зайнятості, перебувала в трудових відносинах з 15 грудня 2014 року по 11 травня 2015 року та отримувала
дохід 3000 грн в місяць. Сума сплачених страхових внесків за даними Державного реєстру за грудень 2015 року та травень
2015 року є не меншою, ніж мінімальний страховий внесок, тому відповідно до частини третьої статті 21 Закону 1533 ці місяці
зараховуються як повні місяці страхового стажу.
У такому випадку (страховий стаж особи становить за даними Державного реєстру не менше ніж 6 місяців), розмір допомоги по безробіттю визначається у відсотках до середньоденної заробітної плати (доходу), визначеної відповідно до Порядку.
Середньоденна заробітна плата обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період (липень 2014 року – червень 2015 року) заробітної плати, на яку нарахований та згідно із законодавством сплачений єдиний внесок, на кількість календарних днів зайнятості у розрахунковому періоді, а саме: грудень 2014 року (17 к.д.), січень 2015 року (31 к.д.), лютий 2015 року
(28 к.д.), березень 2015 року (31 к.д.), квітень 2015 року (30 к.д.), травень 2015 року (11 к.д.).
6. Особа працювала на підприємстві з 10 січня 2013 року по 14 червня 2015 року. Статус безробітного набула 5 липня 2015
року. За даними Державного реєстру відсутня сплата страхових внесків за період з квітня 2015 року по червень 2015 року.
Відповідно до п. 31 Порядку середня заробітна плата (дохід) для призначення допомоги по безробіттю обчислюється з використанням даних Державного реєстру. Враховуючи, що звіт щодо сум нарахованого єдиного внеску подається роботодавцями
до фіскальних органів щомісячно до 20 числа місяця, наступного за звітним, у випадках, коли особа у наступному місяці після
звільнення з роботи реєструється як безробітна, відомості Державного реєстру не містять усіх необхідних даних для обчислення середньої заробітної плати. Такі дані за відповідні періоди надаються роботодавцем протягом п’яти робочих днів за зверненням органів фондів або застрахованої особи за формою згідно з додатком (п. 33 Порядку).
У випадку якщо на дату призначення допомоги по безробіттю відсутні дані про сплату єдиного внеску за всі місяці розрахункового періоду, розрахунок середньої заробітної плати проводиться без урахування цих періодів, до отримання відомостей про
сплату за ці періоди єдиного внеску. Середньоденна заробітна плата обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період (липень 2014 року – червень 2015 року) заробітної плати, на яку нарахований та сплачений єдиний внесок за даними
Державного реєстру (тобто за виключенням заробітної плати за період з квітня 2015 року по червень 2015 року) на кількість
календарних днів зайнятості у розрахунковому періоді (враховуючи календарні дні за період з квітня 2015 року по червень
2015 року).
Після надходження необхідних даних до Державного реєстру або довідки від роботодавця середня заробітна плата (дохід)
повинна бути перерахована.
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7. Особа працювала на останньому місці роботи з 2007 року. Останні три роки по 2 червня 2015 року включно перебувала
у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, після закінчення якої вийшла на роботу та була звільнена
26 червня 2015 року. Зареєструвалась в центрі зайнятості як безробітна 9 липня 2015 року. За даними Державного реєстру
у розрахунковому періоді (липень 2014 року – червень 2015 року) у червні 2015 року особа працювала і отримала дохід.
Середньоденна заробітна плата у такому випадку обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період заробітної плати, на яку нарахований та згідно з законодавством сплачений єдиний внесок на кількість календарних днів зайнятості у розрахунковому періоді без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин (тобто фактична кількість календарних днів зайнятості у розрахунковому періоді згідно з даними Державного реєстру за винятком днів перебування
у відпустці по догляду за дитиною до 3-х років).
8. Особа зареєстрована в службі зайнятості як безробітна 8 липня 2015 року, до цього працювала за цивільно-правовими
договорами, термін дії яких:
05.06.2014 – 25.09.2014;
05.11.2014 – 25.11.2014;
01.12.2014 – 25.04.2015;
05.05.2015 – 25.05.2015;
01.06.2015 – 25.06.2015.
Розрахунковий період — з липня 2014 року по червень 2015 року. Для розрахунку середньоденної заробітної плати включається наступна кількість календарних днів: липень 2014 року — 31 к.д., серпень 2014 року — 31 к.д., вересень 2014 року —
25 к.д., листопад 2014 року — 21 к.д., грудень 2014 року — 31 к.д., січень 2015 року — 31 к.д., лютий 2015 року — 28 к.д.,
березень 2015 року — 31 к.д., квітень 2015 року — 25 к.д., травень 2015 року — 21 к.д., червень 2015 року — 25 к.д.
9. Особа працювала за основним місцем роботи з 2012 року по 30 квітня 2015 року та одночасно працювала за сумісництвом
з 23 листопада 2014 року по 22 червня 2015 року. Статус безробітного набула 23 липня 2015 року.
Розрахунковим періодом є період з липня 2014 року по червень 2015 року. Для розрахунку середньоденної заробітної плати
включається наступна кількість календарних днів: з липня 2014 року по травень 2015 року — в кожному місяці враховуються
календарні дні повного місяця та в червні 2015 року — 22 к.д..
10. Особа працювала на підприємстві з 2007 року. Останні 3 роки по 02.07.2015 р. перебувала у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та була звільнена 3 липня 2015 року. Зареєструвалась в центрі зайнятості як безробітна 15 липня 2015 року.
Якщо у розрахунковому періоді (липень 2014 року – червень 2015 року) особа не мала заробітку з поважної причини, середньоденна заробітна плата обчислюється шляхом ділення мінімальної заробітної плати, встановленої законом на день розірвання трудового договору, на середньомісячну кількість календарних днів (30,44).
11. Особа працювала на підприємстві з 12 серпня 2013 року по 14 березня 2015 року та одночасно була зареєстрована як
фізична особа – підприємець з 12 грудня 2013 року по 22 червня 2015 року, проте єдиний внесок не сплачувала. В центрі зайнятості зареєструвалась 15 липня 2015 року.
Розрахунковим періодом є період з липня 2014 року по червень 2015 року. Для розрахунку середньоденної заробітної плати
включається наступна кількість календарних днів: з липня 2014 року по травень 2015 року — в кожному місяці враховуються
календарні дні повного місяця та в червні 2015 року — 22 к.д.. При розрахунку середньоденної заробітної плати враховується
заробітна плата (дохід), на яку нарахований та з якої сплачений єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування.
12. Жінка перебувала у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею 3-х років до 9 березня 2015 року. 10 березня 2015
року стала до роботи та звільнилась 30 червня 2015 року. Під час відпустки по догляду за дитиною надавала послуги за цивільноправовим договором з 5 січня 2015 року по 26 січня 2015 року та з 1 лютого 2015 року по 28 лютого 2015 року. Зареєструвалась
як безробітна 7 липня 2015 року.
Розрахунковим періодом є період з липня 2014 року по червень 2015 року. Місяці розрахункового періоду (з першого до
першого числа), в яких застрахована особа не працювала з поважних причин, виключаються з розрахункового періоду та дохід,
отриманий у цих місяцях, у розрахунок середньоденної заробітної плати не включається. Середньоденна заробітна плата обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період заробітної плати, на яку нарахований та з якої сплачений
єдиний внесок на кількість календарних днів зайнятості у розрахунковому періоді, а саме: березень 2015 року (22 к.д.), квітень
2015 року (30 к.д.), травень 2015 року (31 к.д.), червень 2015 року. (30 к.д.).
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13. Особа працювала на підприємстві з 10 грудня 2012 року до 12 серпня 2014 року включно. Крім того, вона займалась
підприємницькою діяльністю з 2 вересня 2013 року до 20 вересня 2014 року включно. У цьому періоді з 7 липня 2014 року до
17 липня 2014 року включно особа хворіла.
З 11 листопада 2014 року до 12 грудня 2014 року включно особа надавала послуги відповідно до укладеного цивільноправового договору.
З 15 грудня 2014 року до 10 лютого 2015 року включно особа працювала на підприємстві та за сумісництвом з 12 січня 2015
року до 4 березня 2015 року включно.
З 27 квітня 2015 року до 15 липня 2015 року включно особа працювала на підприємстві. У період з 30 квітня 2015 року до 8
червня 2015 року включно особа хворіла.
Статус безробітного особа отримала 23 липня 2015 року.
Розрахунковим періодом є період з липня 2014 року по червень 2015 року.
Середньоденний дохід обчислюється шляхом ділення отриманого в розрахунковому періоді доходу, на який нарахований та
з якого сплачений єдиний внесок, на кількість календарних днів зайнятості за розрахунковий період без урахування календарних
днів, не відпрацьованих з поважної причини (у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю).
Обчислення середньоденного доходу для розрахунку допомоги по безробіттю:

Місяці
розрахункового
періоду

2014 рік
липень
серпень

Кількість
календарних днів
у розрахунковому
періоді за винятком
календарних днів,
не відпрацьованих
з поважних причин
20
31

вересень
листопад
грудень

20
20
29

2015 рік
січень
лютий

31
28

березень
квітень
червень
Усього:

4
3
22
208

Заробітна
плата за
основним
місцем
роботи,
гривень

Заробітна
плата за
сумісництвом,
гривень

820
(за 20 днів)
480
(за 12 днів)

670
(за 17 днів)
1300
(за 31 день)
520
(за 10 днів)
250
980
5020

Дохід від
підприємницької
діяльності,
гривень

Винагорода
за надання
послуг за
цивільноправовим
договором,
гривень

1400
(за 20 днів)
1250
(за 31 день)
1100

1730

1800
1200
(за 12 днів)
710
(за 20 днів)
1200
(за 28 днів)
160

2070

Сумарний
дохід, що
береться для
обчислення
середнього
доходу,
гривень
2220

1100
1800
1870
2010
1720

3750

3000

160
250
980
13840

У липні 2014 року, квітні та червні 2015 року кількість календарних днів зменшено відповідно на 11, 1 та 8 календарних днів
тимчасової непрацездатності.
Жовтень 2014 року та травень 2015 року виключаються з розрахунку повністю, оскільки весь травень особа хворіла, а в
жовтні — не працювала.
Сума виплат для обчислення середньоденного доходу становить 13 840 гривень (5020 грн + 2070 грн + 3750 грн + 3000 грн).
Кількість календарних днів зайнятості за розрахунковий період без урахування календарних днів, не відпрацьованих у зв’язку
з тимчасовою непрацездатністю, становить 208 календарних днів.
Середньоденний дохід для призначення допомоги по безробіттю становить 66,53 гривень (13840 грн : 208 календарних днів).
Середньоденний дохід не перевищує максимальну величину бази нарахування єдиного внеску в розрахунку на один календарний день, яка обчислюється шляхом ділення встановленого її розміру в останньому місяці розрахункового періоду на середньомісячну кількість календарних днів (30,44).
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14. Особа проходила військову службу з 19 серпня 2014 року по 12 серпня 2015 року. Для реєстрації в службі зайнятості як
безробітна має надати всі необхідні документи, а також довідку з військової частини про строки проходження служби, які включаються до страхового стажу, та довідку про грошове забезпечення.
Розрахунковим періодом, за який обчислюється грошове забезпечення для розрахунку допомоги по безробіттю, є 12 календарних місяців, що передують місяцю реєстрації особи в державній службі зайнятості як безробітної.
Отже, у разі реєстрації особи у службі зайнятості у серпні 2015 року (місяці звільнення зі служби) розрахунковим періодом
є серпень 2014 року – липень 2015 року.
Якщо особа звернеться до служби зайнятості у вересні 2015 року, до розрахункового періоду має бути включено також і
місяць звільнення особи зі служби, тобто розрахунковим періодом буде вересень 2014 року – серпень 2015 року.
З метою збереження часу військовослужбовців в довідку про грошове забезпечення для розрахунку страхових виплат необхідно включати відомості про грошове забезпечення за останні 12 календарних місяців служби, що передують місяцю звільнення та місяць звільнення конкретної особи зі служби (серпень 2014 року – серпень 2015 року).
ІІ. Для розрахунку виплат за страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання,
які спричинили втрату працездатності
Приклади 1 – 4 щодо визначення розрахункового періоду.
Дата

№
п/п

початку
трудових
відносин з
підприємством,
де стався
страховий
випадок

1.

20.01.2012

2.

3.

13.09.2014

06.08.2015

настання
нещасного
випадку
або дата
складання акту
розслідування
професійного
захворювання

05.07.2015

08.07.2015

10.08.2015

Розрахунковий період

листка
непрацездатності,
пов’язаного
з нещасним
випадком або
профзахворюванням

встановлення
МСЕК стійкої
втрати
працездатності,
довідка про
причинно —
наслідковий
зв’язок смерті
з ушкодженням
здоров’я

для виплати
допомоги по
тимчасовій
непрацездатності

х

20.10.2015

х

05.07.2015

х

липень 2014 –
червень 2015

08.07.2015

х

жовтень 2014 –
червень 2015

х

х

01.12.2015

х

жовтень 2014 –
червень 2015

10.08.2015

х

з 06.08 по
09.08.2015

х

25.12.2015
4.

20.11.2001 –
14.11.2014 —
сталевар
15.11.2014 –
25.12.2015 —
формувальник

Акт ф. П-4
10.06.2015

15.12.2015

для страхових
виплат у разі
стійкої втрати
працездатності
та одноразової
допомоги у разі
смерті

липень 2014 –
червень 2015.

З 06.08 по
09.08.2015
х

листопад 2013 –
жовтень 2014

(за професією
сталевар)
17.09.2015
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5. Особі, яка потерпіла на виробництві, МСЕК встановлено 20 відсотків стійкої втрати професійної працездатності з 23 лютого 2016 року у зв’язку з нещасним випадком на виробництві, який стався 17 грудня 2013 року.
Перед настанням страхового випадку в розрахунковому періоді (грудень 2012 року – листопад 2013 року) зазначена особа в
грудні 2012 року повний місяць знаходилась на лікарняному, в лютому 2013 року частину місяця знаходилась на лікарняному
та іншу частину місяця — у відпустці без збереження заробітної плати, у березні 2013 року повний місяць знаходилась у відпустці без збереження заробітної плати, також відпрацювала неповні календарні місяці з поважних причин (у червні — 4 календарних дні, заробітна плата — 566,67 грн; у вересні — 11 календарних днів, заробітна плата — 1558,33 грн; у жовтні — 3 календарних дні, заробітна плата — 411,29 грн).
Розрахунок: (у червні — 566,67 грн (4250 грн : 30 днів × 4 дні); у вересні — 1558,33 грн (4250 грн : 30 днів × 11 днів); у жовтні — 411,29 грн (4250 грн : 31 день х 3 дні).
Середня заробітна плата в галузях економіки у 2012 – 2013 роках приведена до фактично відпрацьованих календарних днів
(наприклад, за 4 дні червня 2013 року 450,69 грн (3380,17 грн : 30 × 4).

Місяці
розрахункового
періоду
1
грудень 2012

січень 2013
лютий 2013

березень 2013

квітень 2013

Фактично
відпрацьовано
календарних днів

2
з 1-го до 1-го
числа тимчасова
непрацездатність
31
7 днів без
збереження
заробітної плати,
21 день
тимчасова
непрацездатність
31
(з 1-го до 1-го
числа відпустка
без збереження
заробітної плати)
30

Заробітна плата
потерпілого у
розрахунковому
періоді, з якої
сплачено єдиний
внесок,
гривень
3
0

Середня заробітна
плата працівників,
зайнятих в галузях
економіки України у
2012-2013,
гривень

Середня заробітна плата
працівників, зайнятих
в галузях економіки
у 2012-2013 роках,
приведена до фактично
відпрацьованого часу
потерпілого, гривень

4

5

6
0

3000,03

1,4167
0

0

0

Коефіцієнт
заробітної
плати
(гр. 3 : гр. 5)

3376,75
4250
0

3000,03
3043,70

0
3212,32

4250

3232,58

3232,58

1,3148

травень 2013

31

4250

3252,94

3252,94

1,3065

червень 2013

4

566,67

3380,17

450,69

1,2573

липень 2013

31

4250

3429,36

3429,36

1,2393

серпень 2013

31

4250

3303,98

3303,98

1,2863

вересень 2013

11

1558,33

3261,25

1195,79

1,3032

жовтень 2013

3

411,29

3282,54

317,67

1,2947

листопад 2013

30

4250

3268,19

3268,19

1,3004

202

11,7192

Обчислення середньомісячного заробітку для призначення щомісячної страхової виплати за страхуванням від нещасних випадків розраховується за формулою
З = З(н) × С : М,
де З — середньомісячна заробітна плата застрахованої особи, гривень;
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З(н) — 3 700 грн (середньомісячна заробітна плата найманих працівників, зайнятих в економіці України, за 2015 рік (умовно);
С — 11,7192 (сума коефіцієнтів заробітної плати застрахованої особи за кожний місяць розрахункового періоду);
М — 9 (кількість календарних місяців у розрахунковому періоді, 3 місяці виключено з розрахункового періоду, як не відпрацьовані з поважних причин).
Отже, З = 4817,83 грн (3700 грн × (11,7192 : 9)
При 20 відсотках втрати професійної працездатності сума щомісячної страхової виплати становитиме 963,58 грн.
6. Нещасний випадок на виробництві стався з потерпілим 18 травня 2015 року. Стійку втрату професійної працездатності
встановлено з 22 жовтня 2015 року. Розрахунковим періодом для обчислення середньомісячного заробітку є період роботи з
травня 2014 року по квітень 2015 року.
За даними Державного реєстру відсутня інформація про сплату єдиного внеску за період з лютого по квітень 2015 року
включно.
У випадку якщо на дату призначення страхових виплат відсутні дані про сплату єдиного внеску за деякі місяці розрахункового періоду, розрахунок середньої заробітної плати проводиться без урахування цієї заробітної плати.
Середньоденна заробітна плата обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період (з травня 2014 року –
січень 2015 року) заробітної плати, на яку нараховано та сплачено єдиний внесок за даними Державного реєстру (за виключенням заробітної плати за період з лютого по червень 2015 року) на кількість календарних днів у розрахунковому періоді (з
травня 2014 року по квітень 2015 року).
Після надходження даних до Державного реєстру або довідки від роботодавця середня заробітна плата (дохід) повинна бути
перерахована.
7. Особі, яка потерпіла на виробництві, МСЕК встановлено 30 відсотків стійкої втрати професійної працездатності з 10 серпня 2015 року у зв’язку з нещасним випадком на виробництві, що стався 17 травня 2014 року.
У зв’язку з тим, що на дату встановлення потерпілому МСЕК стійкої втрати професійної працездатності минуло більше року
з дня настання страхового випадку обчислення середньої заробітної плати проводиться відповідно до пункту 14 Порядку.
Розрахунковим періодом для обчислення середньої заробітної плати є період роботи з травня 2013 року по квітень 2014 року.
Перед настанням страхового випадку в розрахунковому періоді зазначена особа відпрацювала неповні календарні місяці
(в серпні 2013 року — 21 календарний день, заробітна плата — 1903,23 грн; у лютому 2014 року — сімнадцять календарних
днів, заробітна плата — 2 254,29 грн).
Середня заробітна плата в галузях економіки у серпні 2013 року та у лютому 2014 року приведена до фактично відпрацьованого часу потерпілого і становить:
у серпні 2013 року — 2238,18 грн (3303,98 грн : 31 день × 21 день);
у лютому 2014 року — 1936,05 грн (3188,79 грн : 28 днів × 17 днів).

Період

Фактична
кількість
Календарні
відпрацьованих
дні місяця
календарних
днів

травень 2013
червень 2013
липень 2013
серпень 2013

31
30
31
31

31
30
31
21

вересень 2013
жовтень 2013
листопад 2013
грудень 2013
січень 2014
лютий 2014
березень 2014
квітень 2014

30
31
30
31
31
28
31
30

30
31
30
31
31
17
31
30
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Середня
Нарахована заробітна плата
заробітна
працівників,
плата,
зайнятих в
гривень
економіці України,
гривень
3790,36
3252,94
4860,34
3380,17
3467,36
3429,36
1903,23
3303,98
3632,67
3806,21
3609,72
5533,64
3828,70
2254,29
4634,83
5604,01

3261,25
3282,54
3268,19
3619,23
3148,49
3188,79
3398,05
3432,08

Середня заробітна плата
працівників, зайнятих
в економіці України
приведена до фактично
відпрацьованого часу,
гривень
3252,94
3380,17
3429,36
2238,18
3261,25
3282,54
3268,19
3619,23
3148,49
1936,05
3398,05
3432,08

Коефіцієнт
заробітної
плати
(гр. 4 : гр.6)
1,1652
1,4379
1,0111
0,8503
1,1139
1,1595
1,1045
1,5290
1,2160
1,1644
1,3640
1,6328
14,7486
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Обчислення середньомісячного заробітку для призначення щомісячної страхової виплати за страхуванням від нещасних випадків розраховується за формулою
З = З(н) × С : М,
де З — середньомісячна заробітна плата застрахованої особи, гривень;
З(н) — 3480,19 грн (середньомісячна заробітна плата найманих працівників, зайнятих в економіці України, за 2014 рік);
С — 14,7486 (сума коефіцієнтів заробітної плати застрахованої особи за розрахунковий період);
М — 12 (кількість календарних місяців у розрахунковому періоді).
Отже, З = 3480,19 грн × (14,7486 : 12) = 4277,50 грн.
При 30 відсотках втрати професійної працездатності сума щомісячної страхової виплати становитиме 1283,25 грн
(4277,50 грн × 30% : 100%).
ІІІ. Для розрахунку виплат для призначення допомоги по вагітності та пологах, допомоги по тимчасовій непрацездатності,
а також оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця
1. Застрахована особа захворіла 20 квітня 2015 року.
Розрахунковим періодом для оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства та для
нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності є період з 1 квітня 2014 року по 31 березня 2015 року включно.
2. Застрахована особа прийнята на роботу 1 червня 2015 року.
Страховий випадок (тимчасова непрацездатність) настав 22 червня 2015 року.
Розрахунковим періодом для оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства та для
нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності є період з 1 по 21 червня 2015 року включно.
3. У застрахованої особи, яка перебуває у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, в липні
2015 року виникає право на відпустку по вагітності та пологах. Страховий стаж застрахованої особи у розрахунковому періоді
відповідно до чинного законодавства складає більше шести місяців. Посадовий оклад на момент настання страхового випадку
становить 4 000 гривень.
Середня заробітна плата для нарахування допомоги по вагітності та пологах розраховується так:
4 000 грн : 30,44 = 131,41 грн.
4. Листок непрацездатності по вагітності та пологах виданий з 4 вересня 2015 року по 7 січня 2016 року.
Місяці
розрахункового
періоду
вересень 2014
жовтень 2014
листопад 2014
грудень 2014
січень 2015
лютий 2015
березень 2015
квітень 2015
травень 2015
червень 2015
липень 2015
серпень 2015

Кількість
календарних днів,
що беруться до
розрахунку
30
31
30
31
31
28
31
30
31
30
31
31

Нарахована
заробітна плата
(гривень)

Заробітна плата, що включається
до розрахунку середньоденної
заробітної плати (гривень)

22 700,00
22 700,00
22 700,00
26 500,00
22 700,00
22 700,00
22 700,00
22 700,00
22 700, 00
22 700,00
22 700, 00
22 700, 00

20 706,00*
20 706,00*
20 706,00*
20 706,00*
20 706,00*
20 706,00*
20 706,00*
20 706,00*
20 706,00*
20 706,00*
20 706,00*
20 706,00*

Всього
365
276200, 00
___________________
* – розмір максимальної величини бази нарахування єдиного внеску

28

248472,00

Розмір середньоденної
заробітної плати
відповідно до вимог
пункту 3 Порядку

680,75
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Із урахуванням вимог пункту 4 Порядку середня заробітна плата буде становити: 20706,00 грн : 30,44 = 680,22 гривень.
Оплата листка непрацездатності з урахуванням вимог пункту 2 Порядку
Місяці

Дні, що підлягають
оплаті

вересень 2015
жовтень 2015
листопад 2015
грудень 2015
січень 2016
Разом
___________________

27
31
30
31
7
126

Нарахована сума
допомоги (гривень)

Сума страхової виплати обчислена з урахуванням
обмежень пункту 2 Порядку (гривень)

18365,94
21086,82
20406,60
21086,82
4761,54
85707,72

18365,94
20 706,00*
20 406,60
20 706,00*
4761,54
84946,08

* – розмір максимальної величини бази нарахування єдиного внеску

При виконанні вимог абзацу другого та третього пункту 29 Порядку в частині визначення суми страхової виплати в розрахунку на місяць застосовується аналогічний алгоритм обмеження.
5. Застрахована особа захворіла у вересні 2015 року.
Розрахунковим періодом є вересень 2014 року – серпень 2015 року.
У розрахунковому періоді:
1, 2 серпня — вихідні;
3 – 7 серпня — щорічна відпустка;
8, 9 серпня — вихідні;
10 – 28 серпня — тимчасова непрацездатність;
29, 30 серпня — вихідні;
31 серпня — робочий відпрацьований день
Кількість
Місяці
Кількість
календарних днів, Нарахована заробітна плата
розрахункового календарних
що беруться до
(гривень)
періоду
днів у місяці
розрахунку
вересень 2014
жовтень 2014
листопад 2014
грудень 2014
січень 2015
лютий 2015
березень 2015
квітень 2015
травень 2015
червень 2015
липень 2015
серпень 2015

Всього

30
31
30
31
31
28
31
30
31
30
31
31

365

Заробітна плата, що
включається до розрахунку
середньоденної заробітної
плати (гривень)

30
31
30
31
31
28
31
30
31
30
31
12 (без урахування днів, не
відпрацьованих з
поважних причин)

2500,00
2500,00
2500,00
2500,00
2500,00
2500,00
5000,00 (оклад + премія)
5000,00
2500,00
2500,00
2500,00
2500,00
4000,00 (оклад + премія)
4000,00
2500,00
2500,00
2500,00
2500,00
2500,00
2500,00
2500,00
2500,00
4808,00 з них 403,00 грн — 3028,00 грн. (403,00 грн —
відпускні; 1780,00 грн —
відпускні; 125,00 — заробітна
допомога по тимчасовій
плата; 2500,00 грн — премія)
непрацездатності;
125,00 грн — заробітна
плата; 2500,00 грн — премія
до Дня Незалежності

346

36308,00
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34528,00

Розмір
середньоденної
заробітної
плати

99,79
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Розрахунок середньоденної заробітної плати:
34528,00 грн : 346 к. д. = 99,79 гривень.
6. Тимчасова непрацездатність застрахованої особи триває з 5 по 12 серпня 2015 року. Посадовий оклад застрахованої особи — 2 500,00 грн. Протягом розрахункового періоду (вересень 2014 року – липень 2015 року) відбувались коригування заробітної плати:
у серпні 2014 року донараховано заробітну плату за липень 2014 року в сумі 1 250,00 грн за 12 робочих днів липня;
у травні 2015 року сторновано заробітну плату у сумі 925,38 грн за квітень 2015 року;
у липні 2015 року — тимчасова непрацездатність з 13 по 31 липня 2015 року. Проте застрахованій особі була нарахована
заробітна плата за всі робочі дні липня 2015 року та ця сума включена до звіту за липень 2015 року про суми нарахованої заробітної плати та суми нарахованого єдиного внеску.

Кількість
календарних
днів у місяці

Кількість
календарних днів,
що беруться до
розрахунку

серпень 2014

31

31

вересень 2014
жовтень 2014
листопад 2014
грудень 2014

30
31
30
31

30
31
30
31

січень 2015
лютий 2015
березень 2015

31
28
31

31
28
31

квітень 2015

30

травень 2015

31

червень 2015
липень 2015

30
31

Разом

365

Місяці
розрахункового
періоду

Нарахована заробітна
плата (гривень)
3750,00 (2500,00 —
оклад особи + 1250 —
донарахована заробітна
плата за липень 2014
року за 12 робочих днів)
2500,00
2500,00
2500,00
5000,00
(оклад + премія)
2500,00
2500,00
4000,00
(оклад + премія)
2500,00

20 (без урахування днів, не
відпрацьованих з
поважних причин )
31
1547,62 ( з урахуванням
сторнування 952,38 грн
за квітень 2015 року )
30
2500,00
12 (без ураху2500,00
вання днів, не
відпрацьованих з
поважних причин )
336
34297,62

Заробітна плата, що
включається до розрахунку
середньоденної заробітної
плати (гривень)

Розмір
середньоденної
заробітної
плати

3750,00

2500,00
2500,00
2500,00
5000,00
2500,00
2500,00
4000,00
2500,00

1547,62

2500,00
2500,00

34297,62

102,08

7. Застрахована особа прийнята на роботу 1 липня 2015 року, страховий випадок настав 5 серпня 2015 року, загальний страховий стаж становить 2 роки 7 місяців. За даними Державного реєстру перед настанням страхового випадку страховий стаж
становить менше шести календарних місяців.
Розрахунковий період — липень 2015 року.
Варіант 1.
Заробітна плата застрахованої особи — 2 000,00 грн в місяць.
Середня заробітна плата обчислюється так:
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Фактична середньоденна заробітна плата: 2 000,00 грн : 31 к. д. = 64,51 грн
Сума денної виплати: 64,51 грн × 50% = 32,26 грн
Середня заробітна плата, розрахована з урахуванням вимог абзацу 2 пункту 29, становить: 1 218,00 грн* : 30,44 = 40,01 грн
Сума страхової виплати обчислюється виходячи з суми денної виплати залежно від страхового стажу, що становить 32,26 грн
та є меншою за середньоденну допомогу, розраховану виходячи з розміру мінімальної заробітної плати — 40,01 гривень.
___________________
* – розмір мінімальної заробітної плати.

Варіант 2.
Заробітна плата застрахованої особи становить 4 000,00 грн в місяць.
Середня заробітна плата обчислюється так:
Фактична середньоденна заробітна плата: 4 000,00 грн : 31 к. д. = 129,03 грн.
Сума денної виплати: 129,03 грн × 50 % = 64,52 грн.
Середня заробітна плата, розрахована з урахуванням вимог абзацу 2 пункту 29: 1 218,00 грн* : 30,44 = 40,01 грн.
Оскільки сума денної виплати, розрахована за загальними правилами (64,52 грн), є вищою за середню заробітну плату, розраховану з урахуванням розміру мінімальної заробітної плати, сума страхової виплати обчислюється із застосуванням суми
денної виплати, розрахованої виходячи з розміру мінімальної заробітної плати – 40,01 грн.
___________________
* – розмір мінімальної заробітної плати

8. Застрахована особа була прийнята на роботу 3 червня 2015 року, а 10 жовтня 2015 року у неї настало право на відпустку
по вагітності та пологах. Страховий стаж застрахованої особи у дванадцятимісячному періоді перед настанням страхового випадку складає 4 місяці, оскільки це її перше місце роботи, тому середня заробітна плата підлягає обмеженню відповідно до
пункту 29 Порядку. Розмір мінімальної заробітної плати на момент настання страхового випадку складає 1 378 грн.
Обчислюємо середню заробітну плату:

Кількість
календарних
днів

Заробітна плата,
з якої сплачено
єдиний внесок,
(гривень)

липень

31

3600

серпень

31

3600

вересень

30

3600

Всього

92

10800

Місяці
розрахункового
періоду

Середня заробітна плата,
обчислена з фактичної
заробітної плати,
(гривень)

Середня заробітна плата,
обчислена з розміру мінімальної
заробітної плати (1378:30,442756:30,44)

117,39

45,27 – 90,54

Оскільки середня заробітна плата, обчислена із фактичної заробітної плати, є вищою за розмір двократного розміру мінімальної заробітної плати, допомога по вагітності та пологах розраховується виходячи із середньої заробітної плати, обчисленої
із двократного розміру мінімальної заробітної плати, тобто 90,54 гривні.
9. До пункту 30.
Застрахована особа працює за основним місцем роботи та за сумісництвом. На роботу за сумісництвом застрахована особа
прийнята 5 травня 2015 року. 5 вересня 2015 року застрахована особа захворіла.
Розрахунковий період для оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства та для
нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності визначаємо за кожним місцем роботи окремо. Максимальна величина
бази нарахування єдиного внеску становить 20 706 гривень.
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Місяці розрахункового
періоду за основним місцем
роботи
вересень 2014
жовтень 2014
листопад 2014
грудень 2014
січень 2015
лютий 2015
березень 2015
квітень 2015
травень 2015
червень 2015
липень 2015
серпень 2015
Всього

Місяці розрахункового
періоду за сумісництвом
червень 2015
липень 2015
серпень 2015
Всього 2015

Кількість календарних
днів
30
31
30
31
31
28
31
30
31
30
31
31
365

Кількість календарних
днів
30
31
31
92

Директор Департаменту соціального
страхування та партнерства

32

Заробітна плата, з якої
сплачено єдиний внесок,
гривень
15400
15400
15400
15400
15400
15400
15400
15400
15400
15400
15400
15400
184800
Заробітна плата, з якої
сплачено єдиний внесок,
гривень
7800
7800
7800
23400

Заробітна плата, яка враховується
при обчисленні середньої
заробітної плати, гривень
15400
15400
15400
15400
15400
15400
15400
15400
15400
15400
15400
15400
184800
Заробітна плата,
яка враховується при обчисленні
середньої заробітної плати,
гривень
5306
5306
5306
15918

О. Савенко
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Робочі ситуації: коли бухгалтер
і кадровик мають діяти разом
У попередніх номерах нашої газети ми вже розглянули низку робочих ситуацій щодо
взаємодії між кадровиками та бухгалтерами. І пересвідчилися, що від того, наскільки вони будуть обізнані з роботою один одного й допомагатимуть один одному,
залежатиме загальний результат роботи підприємства. В одних випадках на поступки мають йти бухгалтери, в інших — кадровики, а всі можливі конфлікти необхідно
вирішувати шляхом переговорів й чіткого розподілу обов’язків. Водночас, є й ситуації, коли вони повинні займати однакову позицію з певних питань. Тому, продовжуючи розгляд робочих ситуацій щодо взаємодії між кадровиками та бухгалтерами,
розберемо ще кілька цікавих випадків.

Виплата добових
у підвищеному розмірі
Бюджетні установи та організації, державні підприємства, що фінансуються з бюджету
(далі — бюджетні організації), з питань відряджень керуються нормами Інструкції про
службові відрядження в межах України та за
кордон, затвердженої наказом Міністерства
фінансів України від 13 березня 1998 р. № 59,
у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 березня 2011 р. № 362 (далі — Інструкція № 59). У п. 15 розділу I Інструкції № 59
передбачено, що суми добових витрат для працівників затверджені постановою Кабінету
Міністрів України (далі — КМУ) від 2 лютого
2011 р. № 98 і відшкодовуються в єдиній сумі
незалежно від статусу населеного пункту.
Інакше кажучи, бюджетні організації обмежені
нормативними актами в розмірах сум добових.
Решта підприємств самостійно розробляють
локальні акти з питань відряджень (інструкції,
положення тощо), в яких мають врегулювати всі
питання службових відряджень своїх працівників, у т. ч. й самостійно затверджують розмір
добових витрат.
Для таких підприємств розмір добових граничною сумою не обмежується. Нормами п. 170.9.
Податкового кодексу України обмежується
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лише гранична сума добових витрат, яка не
включається до оподатковуваного доходу
відрядженого працівника:
— для відряджень по Україні — не більше 0,2
розміру мінімальної заробітної плати на 1 січня
звітного року або 243,60 грн у 2015 р.;
— для відряджень за кордон — не більше 0,75
розміру мінімальної заробітної плати на 1 січня
звітного року або 913,50 грн у 2015 р..
Небюджетні організації мають право також
затверджувати добові залежно від статусу населеного пункту. Наприклад, для відряджень до
районного центру це може бути сума 100 грн, а
до обласного — 250 грн.
Законодавство не забороняє небюджетним
організаціям встановлювати підвищений розмір добових витрат і для різних категорій працівників. Наприклад, для менеджера середньої
ланки в разі відрядження до райцентру це може
бути 100 грн, а для керівника якогось з відділів — 120 грн.
Підвищені розміри добових небюджетні організації можуть встановити у фіксованій сумі в
розрізі населених пунктів та категорій працівників один раз на весь рік, а можуть визначити
лише їх граничну суму (за таких обставин вже у
межах цієї суми керівник зазначатиме конкретну суму добових у відповідному наказі про відрядження). Але як у першому, так і у другому
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варіанті у наказі про відрядження сума добових
має вказуватися обов’язково.
Встановлюючи суму добових вище граничного розміру, який не оподатковується, підприємство стикається з деякими проблемами щодо їх
оподаткування в сумі такого перевищення.
Наприклад, підприємство встановило добові
для відрядження по Україні в розмірі 500 грн, з
яких не підлягають оподаткуванню 243,60 грн.
Різниця в сумі 265,40 грн є об’єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб
(далі — ПДФО). Але бухгалтери знають, що не
все так просто і тому побічно виникають такі
питання: «500 грн це до оподаткування чи після?», «Коли сплачувати ПДФО з суми перевищення?» тощо. Та залишимо ці питання для них.
А кадровики бухгалтерам у їх вирішенні можуть
допомогти наступним чином.
Коли керівник просить підготувати наказ
про направлення працівника у відрядження і
визначає для нього суму добових вище граничного розміру, який не оподатковується,
кадровику не завадить нагадати йому, щоб
він відразу визначився, чи це така сума добових до виплати («на руки»), чи це сума з урахуванням ПДФО. Але це справедливо для тих
випадків, коли суми добових затверджуються в
межах раніше визначених граничних сум і питання їх оподаткування не обумовлене. А щоб
взагалі уникнути необхідності кожного разу
з’ясовувати у керівника означене питання, потрібно це просто врегулювати в локальному акті
підприємства (наприклад, у Положенні про відрядження працівників) — у цьому зацікавлені і
кадровики, і бухгалтери.

Обмеження заробітку працівника
під час строку випробування
При укладенні трудового договору може бути
обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі,
яка йому доручається. Умова про випробування
повинна бути застережена в наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу. В період випробування на працівників поширюється законодавство про працю (ст. 26 Кодексу законів про
працю України, далі — КЗпП).
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Випробування може бути встановлено лише
під час прийняття на роботу — наприклад, у разі
переведення працівника на іншу посаду випробування вже встановити неможливо. Строк випробування, зазвичай, не може перевищувати
трьох місяців (в окремих випадках, за погодженням із профспілковою організацією, — шести
місяців), а для робітників — одного місяця.
За загальним правилом, за трудовим договором працівник зобов’язується виконувати
визначену ним роботу, а роботодавець — виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про
працю, колективним договором і угодою сторін
(ст. 21 КЗпП).
З огляду на це, прийняття працівника з
випробувальним строком не має тягти за
собою обмежень в оплаті його праці.
Та інколи у бухгалтерів виникає запитання,
чи виплачувати таким працівникам премію. Ці
сумніви даремні — працівники, в яких ще не
закінчився строк випробування, мають право
на отримання премії на загальних підставах.
По-перше, якщо премія нараховується за
окремими наказами і в наказ на преміювання
включено працівника, який проходить випробовування, то премія йому має нараховуватися
нарівні з рештою працівників, яких премійовано.
По-друге, під час нарахування та виплати
премій підприємство має керуватися відповідними
локальними актами (наприклад, Положенням про
преміювання працівників, зі зразком та структурою якого ви можете ознайомитися у № 12 (96)
газети «Консультант Кадровика» за поточний
рік), де підприємство вправі самостійно визначати умови преміювання працівників і може
встановити, що під час випробування премія
працівникам не виплачується або виплачується у
меншій сумі, ніж решті працівників. У будь-якому
разі заборони на її виплату працівникам, які
проходить випробовування, у законодавстві
немає.
Якщо на підприємстві при нарахуванні премій
та інших матеріальних заохочень бухгалтерія керується не окремими наказами, а лише
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локальними актами, умови яких не передбачають видання окремих наказів про їх нарахування, то приймаючи працівника на роботу
з випробуванням, у наказі можна окремою
нормою обумовити питання преміювання —
у майбутньому це дещо спростить роботу бухгалтерів, за що вони будуть вдячні кадровикам.

Виплата зарплати
за час навчальної відпустки
Працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, надаються додаткові відпустки
у зв’язку з навчанням, а також інші пільги, передбачені законодавством (ст. 215 КЗпП).
Зокрема, на час додаткових відпусток у
зв’язку з навчанням (статті 211, 213, 216 КЗпП)
за працівниками за основним місцем роботи
зберігається середня заробітна плата (ст. 217
КЗпП). Збереження середнього заробітку за працівниками, які навчаються, передбачено й статтями 13 – 15 Закону України «Про відпустки»
від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР (далі —
Закон № 504).
Навчальна відпустка надається роботодавцем на підставі заяви працівника, до якої додається довідка-виклик навчального закладу
на сесію. Зауважимо, що наказом Міністерства
освіти та науки України «Про затвердження
форм документів з підготовки фахівців у вищих навчальних закладах» від 2 липня 2015 р.
№ 705 затверджено нові форми довідкивиклику на сесію (ф. № Н-4.01) і довідки-виклику для виконання дипломного проекту
(ф. № Н-4.03). За їх наявності для затримки
працівника на роботі роботодавець не має жодних прав.
У той же час бухгалтери інколи вважають, що
навчальна відпустка оплачується (виплачують
відпускні) у звичайні строки виплати заробітної
плати. Це хибна думка.
У ч. 1 ст. 21 Закону № 504 встановлено, що
заробітна плата працівникам за час відпустки виплачується не пізніше ніж за три дні до
її початку. І, як бачимо, не уточнюється, про
яку відпустку йдеться: щорічну основну, додаткову чи навчальну.
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Тому наказ про надання навчальної відпустки
готується у відділі кадрів одразу після отримання заяви працівника з доданою до неї довідкоювикликом, а оплатити навчальну відпустку бухгалтерія має не пізніше ніж за три дні до її
початку.

Оплата відпустки працівнику,
прийнятому за переведенням
Досить часто на практиці виникають проблеми з оплатою відпусток працівникам, яких було
прийнято на роботу за переведенням з іншого
підприємства, де вони при звільненні не отримали компенсацію за невикористану відпустку.
Так, трапляються ситуації, коли відпрацювавши кілька місяців, працівники, прийняті на роботу за переведенням, виявляють бажання скористатися правом на відпустку, але більшої
тривалості, ніж дні невикористаної відпустки на
попередньому місці роботи, за які їм не було виплачено грошову компенсацію. Зазвичай, відділ
кадрів готує наказ про надання відпустки, в якому зазначено загальну тривалість відпустки,
а окремо деталізовано, скільки днів відпустки
надається за роботу на попередньому підприємстві, а скільки — на поточному. Водночас бухгалтер, як правило, стверджує, що це неправильно, й відпустку потрібно оплачувати, виходячи з
поточної середньої зарплати.
На жаль, мусимо констатувати, що єдиного
підходу в питаннях оплати часу відпусток переведеним працівникам немає і це питання підприємствами вирішується по-різному. Єдиним є
лише підхід щодо тривалості відпустки переведеного працівника за новим місцем роботи.
Так, ч. 3 ст. 9 Закону № 504 встановлено, що
якщо працівник, переведений на роботу на
інше підприємство, повністю або частково
не використав щорічні основну та додаткові
відпустки і не одержав за них грошову компенсацію, то до стажу роботи, що дає право
на щорічні основну та додаткові відпустки,
зараховується час, за який він не використав
ці відпустки за попереднім місцем роботи.
Аналогічну норму містить ч. 2 ст. 81 КЗпП.
Тому працівник на новому місці роботи має
право отримати відпустку повної тривалості до
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настання шестимісячного терміну роботи на
підприємстві. Це його право забезпечується
тим, що він обов’язково має «відгуляти» всі дні
відпустки, не використані за попереднім місцем
роботи, адже стаж роботи, що дає право на
відпустку, в нього достатній.
Наприклад, якщо працівник не використав
за попереднім місцем роботи 36 днів відпустки,
то за новим місцем відпустки він має право
використати ці дні, навіть починаючи з першого
дня роботи. А от з оплатою цього часу трохи
складніше.
Перший спосіб оплати часу відпустки переведеного працівника за новим місцем роботи
передбачає, що дні відпустки, не використані
за попереднім місцем роботи, оплачуються за
рахунок коштів, отриманих новим роботодавцем в якості компенсації часу невикористаних відпусток з попереднього місця роботи,
а дні відпустки понад — за середньою зарплатою
за новим місцем роботи.
Другий спосіб оплати часу відпустки переведеного працівника за новим місцем роботи
передбачає, що новий роботодавець за середньою зарплатою за новим місцем роботи
визначає суму відпускних за всі дні відпустки,
але оплачує тільки різницю між нарахованою
сумою і сумою отриманої компенсації.
Третій спосіб оплати часу відпустки переведеного працівника за новим місцем роботи
передбачає, що всі дні відпустки оплачуються
новим роботодавцем за середньою зарплатою
за новим місцем роботи. Він ґрунтується на
нормах п. 2 Порядку обчислення середньої
заробітної плати, затвердженого постановою
КМУ від 8 лютого 1995 р. № 100 (далі — Порядок № 100). У ньому сказано, що обчислення
середньої заробітної плати для оплати, зокрема,
часу щорічної відпустки провадиться, виходячи
з виплат за останні 12 календарних місяців
роботи, що передують місяцю надання відпустки
або виплати компенсації за невикористані
відпустки. Працівникові, який пропрацював на
підприємстві, в установі, організації менше
року, середня заробітна плата обчислюється,
виходячи з виплат за фактичний час роботи,
тобто з першого числа місяця після оформлення
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на роботу до першого числа місяця, в якому
надається відпустка або виплачується компенсація за невикористану відпустку.
Перші два способи оплати мають скоріше
логічне пояснення, ніж законодавче обґ рунтування. Тим не менш вони часто застосовуються на практиці, хоча Міністерство праці та
соціальної політики України ще у листі від
22 лютого 2008 р. № 33/13/116-08 зазначило,
що працівник, який був переведений на роботу
на інше підприємство, і грошова компенсація за
невикористані ним дні щорічних відпусток була
перерахована на рахунок цього підприємства,
має право на використання щорічної відпустки
повної тривалості, а у разі звільнення — на
отримання грошової компенсації. При цьому
середня заробітна плата для оплати часу щорічної відпустки працівникові, який пропрацював на підприємстві, установі, організації
менше року, обчислюється виходячи з виплат за
фактичний час роботи на підприємстві, куди
перейшов працівник, тобто з першого числа
місяця після оформлення на роботу до першого
числа місяця, в якому надається відпустка (п. 2
Порядку № 100). З огляду на це, як зазначається у
вищезгаданному листі, нарахована за попереднім
місцем роботи компенсація за невикористані дні
щорічних відпусток і перерахована на рахунок
підприємства, на яке перейшов працівник, не
виплачується. Розрахунок відпускних провадиться у зазначеному вище порядку (тобто згідно
з п. 2 Порядку № 100).
Тому у нашій ситуації по-своєму правий і
кадровик, який підготував наказ, виходячи з
позиції, яку займає підприємство, і бухгалтер,
який схиляється до застосування норм Порядку
№ 100. Зазвичай, такі ситуації трапляються в
разі зміни бухгалтерів або коли підприємство
вперше стикається з оплатою часу відпусток
таких працівників.

Підвищення зарплати
«заднім числом»: чи доплачувати
звільненим працівникам
Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України
на 2015 рік» від 17 вересня 2015 р. № 704-VIII
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(далі — Закон № 704) було підвищено прожитковий мінімум та мінімальну заробітну плату.
Встановлено, що Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування. Частково, без додатків, але з новими розмірами соцстандартів, Закон № 704 було опубліковано в
газеті «Голос України» № 174 від 19.09.2015 р., а
повний текст — в «Офіційному віснику України»
№ 76 від 02.10.2015 р.. Таким чином, мінімальну заробітну плату та прожитковий мінімум ним
підвищено з 1 вересня 2015 р., так би мовити,
«заднім числом».
На багатьох підприємствах, а особливо у бюджетних організаціях та установах, заробітна
плата працівників прив’язана до мінімальної
заробітної плати — з підвищенням останньої
зростає заробітна плата працівників.
Працівники припиняють трудові відносини з
підприємством не обов’язково в останній день
місяця. Тому багато підприємств стикнулися
з тим, що з працівниками, які припинили трудові відносини до набрання чинності Законом
№ 704, остаточний розрахунок було проведено,
виходячи з того розміру заробітної плати, який
діяв на момент звільнення. І лише після набрання чинності Законом № 704 з 01.09.2015 р. (також «заднім числом») було підвищено зарплату
на підприємствах (посадові оклади, тарифні
ставки, розцінки тощо). Постало питання, як
бути зі звільненими працівниками: доплачувати
чи ні? І відомі випадки, що колишні працівники
зверталися «за перерахунком». Чи правильно
проведено остаточний розрахунок? Чи не потрібно виплачувати середню зарплату за час затримки остаточно розрахунку за ст. 117 КЗпП?
Ні, працівникам після підвищення зарплати
на підприємстві з 01.09.2015 р. доплачувати не
потрібно. Пояснюється це наступним чином.
За правилом ст. 9 Цивільного кодексу України (далі — ЦК) положення цього Кодексу застосовуються до врегулювання трудових відносин,
якщо вони не врегульовані іншими актами законодавства. Таке питання в КЗпП не врегульовано.
У ст. 5 ЦК сказано, що акти цивільного законодавства регулюють відносини, які виникли з
дня набрання ними чинності. Акт цивільного
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законодавства не має зворотної дії у часі, крім
випадків, коли він пом’якшує або скасовує цивільну відповідальність особи. Якщо цивільні
відносини виникли раніше і регулювалися актом цивільного законодавства, який втратив
чинність, новий акт цивільного законодавства
застосовується до прав та обов’язків, що виникли з моменту набрання ним чинності.
А Конституційний Суд України у рішенні від
9 лютого 1999 р. № 1-рп/99 у справі щодо офіційного тлумачення положення ч. 1 ст. 58 Конституції України (справа про зворотну дію в часі
законів та інших нормативно-правових актів)
констатував, що за загальновизнаним принципом права закони та інші нормативно-правові
акти не мають зворотної дії в часі. Цей принцип
закріплений у ч. 1 ст. 58 Конституції України, за
якою дію нормативно-правового акта в часі треба розуміти так, що вона починається з моменту
набрання цим актом чинності й припиняється
з втратою ним чинності, тобто до події, факту
застосовується той закон або інший нормативноправовий акт, під час дії якого вони настали або
мали місце.
Це означає, що проведення остаточного
розрахунку зі звільненими працівниками, виходячи з того розміру заробітної плати, який
діяв на момент звільнення, є правомірним.
У той же час багато підприємств виплачують
премії із «затримкою» (наприклад, за вересень —
у жовтні тощо), коли базою є результати попереднього місяця. У такому разі звільненим працівникам їх буде виплачено у жовтні з урахуванням
нового рівня зарплати. Але це вже інша історія.
Розглянуті нами робочі ситуації доволі часто
зустрічаються в повсякденній роботі. І їх вирішення не потребує особливих матеріальних чи
трудових затрат — достатньо лише належно поставитися до їх врегулювання ще на етапі розробки локальних актів з тих чи інших питань, а
також, за можливості, передбачати наслідки
впливу змін у законодавстві на роботу кадровиків і бухгалтерів.

Дмитро КУЧЕРАК,
головний редактор
журналу «Заработная плата»
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Навчання персоналу:
традиційні та сучасні методики*
У минулому номері ми розглянули найпопулярніші класичні форми навчання, зокрема, тренінги, майстер-класи, лекції та семінари. Наразі ж приділимо увагу більш
модернізованим способам підвищення професійного рівня працівників, завдяки
яким вони не лише здобудуть нові знання, а й отримають практичні навички їх застосування.

Мозковий штурм
Метод мозкового штурму, або так званий
брейнсторминг, полягає в зборі максимальної
кількості ідей для вирішення певної задачі за обмежений проміжок часу. Цей спосіб дозволяє
оптимізувати креативне мислення колективу і
вивести максимально ефективну ідею з подальшим втіленням її в життя.
Два принципи, на яких заснована техніка мозкового штурму — це заборона «винесення вироку» будь-яким думкам на початку обговорення і принцип трансформації кількості в якість.
Мозковий штурм ідеально підходить, щоб зібрати якомога більше нових і найрізноманітніших
ідей. Ефективність методу зростає, якщо керівники беруть участь у роботі груп поряд з рядовими співробітниками.
Для проведення мозкової атаки зазвичай
створюють дві групи:
— учасники, що пропонують нові варіанти
вирішення задачі;
— члени комісії, які оброблюють запропоновані рішення.
Розрізняють індивідуальні та колективні мозкові атаки.
У мозковому штурмі бере участь колектив з
декількох фахівців і ведучий. Перед самим сеансом мозкового штурму ведучий зазначає чітку
постановку завдання, що підлягає вирішенню.
У ході мозкового штурму учасники висловлюють свої ідеї, спрямовані на вирішення поставленого завдання, при чому як логічні, так і аб___________________
*Закінчення. Початок у № 21 (105).
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сурдні. Якщо в мозковому штурмі беруть участь
люди різних чинів або рангів, то рекомендується заслуховувати ідеї або в порядку їх виникнення, або, якщо вони виникають одразу в декількох учасників, — за місцем розташування у
приміщенні (по колу, зліва направо тощо), що
дозволяє виключити психологічний фактор «догоди начальству».
У процесі мозкового штурму, як правило, спочатку рішення не відрізняються оригінальністю,
але після деякого часу типові, шаблонні рішення
вичерпуються, і в учасників починають виникати креативні ідеї. Ведучий занотовує всі ідеї, що
виникли в ході мозкового штурму, зручним для
нього способом.
Потім, коли всі ідеї висловлені, проводиться
їхній аналіз і відбір найбільш підходящих. У підсумку знаходиться максимально ефективне і
часто нетривіальне рішення завдання.
Переваги мозкового штурму:
— метод вельми простий, ефективний, навіть
якщо учасники не надто компетентні й малодосвідчені;
— не вимагає попереднього навчання учасників (крім ведучого, який повинен знати теорію методу, методику проведення, а також предмет обговорення);
— це перш за все колективний метод вирішення завдань, тому тут спрацьовує фактор системності й підвищується важливість запропонованих рішень, коли об’єднуються зусилля
багатьох людей (так званий ефект «колективного розуму»), а також підвищуються можливості
розвивати ідеї один одного;
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— за допомогою цього методу можна наочно
показати, що у однієї і тієї ж задачі є багато різних рішень, кожне з яких може бути правильним, але лише для конкретних умов;
— можна залучати сором’язливих, нерішучих і з низькою самооцінкою співробітників —
тут вони мають змогу висловлювати свою думку, не боячись помилитися, таким чином долаючи страхи і комплекси;
— можна навчити співробітників слухати своїх колег, поважати і власну, і чужу думку, психологічно зблизити групу і навіть здружити.
Недоліки мозкового штурму:
— не придатний для вирішення складних
проблем і важких завдань;
— не має критеріїв оцінки виваженості запропонованих рішень;
— відсутній чіткий алгоритм цілеспрямованого руху до найоптимальнішого рішення відносно поставленого завдання;
— важко визначити авторство кращих ідей,
тому варто це питання обумовити до початку
мозкового штурму;
— процесом пошуку рішення для поставленої
задачі необхідно майстерно управляти, щоб він
йшов у напрямку ефективного вирішення задачі, з використанням практичних ідей.

Наставництво
У загальному вигляді наставництво можна визначити як спосіб передачі знань, умінь і навичок
більш досвідченою людиною менш досвідченому.
У широкому сучасному значенні наставник — це
кваліфікований фахівець, який має достатній досвід роботи в компанії і у свою чергу:
— допомагає новим співробітникам адаптуватися на підприємстві;
— сприяє їх професійному розвитку, кар’єрному зростанню;
— бере участь в оцінці результатів їхньої діяльності.
Наставник, з одного боку, представляє інтереси
співробітника у відносинах з підприємством, а з
іншого, — є представником підприємства для
співробітника.
Необхідність впровадження системи наставництва особливо очевидна для швидкозростаючих
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організацій. Однак, незважаючи на те, що так званий інститут наставництва є практично безкоштовним ресурсом, далеко не всі підприємства
використовують його так само активно, як тренінги, стажування і т. п.. Найчастіше це поняття асоціюється переважно з процесом адаптації співробітника на підприємстві в перші три – шість
місяців роботи. З метою ж подальшого розвитку
співробітників і розкриття їх потенціалу цей інструмент використовується не так широко. Але
для підприємств, що спеціалізуються на наданні
професійних послуг, саме ця складова наставництва є ключовою. Професіонали націлені на розвиток кар’єри, і саме наставники можуть допомогти їм у безперервному професійному розвитку.
Переваги наставництва:
— наставник розвиває навички управління,
підвищує свій статус в компанії, завойовує репутацію професіонала і довіру з боку колег, бере
участь у формуванні професійної команди (що
важливо, оскільки ефективність всієї команди залежить від кожного її члена);
— співробітник отримує своєчасну допомогу
на етапі адаптації, що дозволяє швидше і простіше звикнути до умов і внутрішньої політики
підприємства, отримує підтримку у вирішенні
складних робочих завдань, в професійному і
кар’єрному розвиткові;
— виникає можливість стабілізувати чисельність колективу, через зниження плинності кадрів, формується команда висококваліфікованих і лояльних співробітників;
— служба управління персоналом, у разі розвиненої системи наставництва на підприємстві, отримує
потужний ресурс підтримки, оскільки наставники
задіяні практично усіх основних HR-процесах.
Недоліки наставництва:
— зниження робочої ефективності співробітника, що прийняв роль наставника;
— неструктурована подача інформації;
— відсутність педагогічних алгоритмів навчання.

Ділові ігри
Ділова гра — це відтворення діяльності керівників і кадрів управління, ігрове моделювання
систем управління.
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У ході ділової гри виникає можливість не тільки моделювати діяльність фахівців, а й виявити
різноманітні проблеми і причини їх появи, розробляються варіанти вирішення даних проблем
тощо.
Суть ділової гри полягає у творчій діяльності
її учасників, яким потрібно визначити проблему
і знайти способи її вирішення.
Залежно від функцій ділові ігри діляться на
три групи:
а) Навчальні (застосовуються при навчанні
керівників і фахівців для розвитку у них навичок
і вмінь щодо практичного використання теоретичних знань у своїй практичній діяльності).
б) Виробничі (відпрацювання системи управління на підприємстві, вироблення механізмів
впровадження інновацій, прогнозування подальшого розвитку підприємства та інше).
в) Дослідницькі (використовуються при перевірці гіпотез, нових принципів організації роботи, впровадження нових технологій і т. д.).
Кожен учасник ділової гри виступає в рамках
тієї посади, яку він займає в структурі управління.
Одна з вимог ділової гри — імітування найбільш характерних елементів діяльності людини, їх максимальне наближення до реальності.
Це вимагає врахування специфіки та умов діяльності конкретного підприємства.
Переваги ділової гри:
— участь співробітників різних рівнів ієрархії
(завдяки цьому, керівництво має можливість
побачити своїх співробітників «у справі»);
— необмежена кількість учасників (на відміну від тренінгу);
— реальна можливість розглянути певну проблему в умовах значного скорочення часу (стиснення процесу);
— засвоєння учасниками навичок виявлення,
аналізу і вирішення конкретних виробничих
проблем;
— робота в групах, що ефективно при підготовці та прийнятті саме управлінських рішень;
— орієнтування в нестандартних ситуаціях;
— концентрація уваги учасників гри на головних аспектах проблеми і встановлення причинно-наслідкових зв’язків;
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— розвиток взаєморозуміння між учасниками ділової гри.
Недоліки ділової гри:
— відносно складний процес підготовки та
організації ділової гри;
— відсутність формальних критеріїв, що дозволяють зробити об’єктивну оцінку і порівняти
очікуваний результат з реальною дійсністю.

Баскет-метод
Баскет-метод (у відповідній літературі зустрічаються й інші назви цього методу як: «Ін-баскет» або «Ін-Трей» — це метод навчання на основі імітації ситуацій, які часто зустрічаються в
практиці роботи керівників. Учаснику пропонують виступити в ролі керівника, якому потрібно терміново розібрати накопичені на його
столі ділові папери (листи, доповідні записки,
телефонограми, факси, звіти і т. п.) і при цьому
кожен документ має знайти своє застосування
(а не просто розкласти їх на купки). Крім того,
учасник має отримати усю необхідну інформацію про підприємство і про керівника, від імені
якого йому доводиться виступати. Завдання
можна ускладнити, додавши до нього телефонні
переговори, різноманітні перешкоди, візити різних людей, незаплановані зустрічі тощо.
У ході самостійної роботи слухач повинен
проаналізувати кожен документ, впорядкувати
всю запропоновану інформацію, виявити найбільш гострі проблеми, встановити, яка інформація є суттєвою і на підставі цього аналізу вжити заходів та підготувати відповідні документи
(службові чи доповідні записки, накази, листи
та інше) для вирішення поставлених проблем.
Переваги баскет-методу:
Цей метод навчання дозволяє розвинути певні компетенції, як:
— прийняття рішень;
— аналіз інформації;
— комунікації та навички міжособистісного
спілкування;
— знання корпоративних процедур;
— прогнозування результатів своєї діяльності.
Недоліки баскет-методу:
— вправний учасник може впоратися з даним
завданням за рахунок того, що прочитав і запа-
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м’ятав відомості з потрібних книг, а тому може
дати просто «правильні» відповіді, не заглиблюючись при цьому в ситуацію повністю;
— даний метод вимагає великих витрат паперу — один набір складається з декількох листів
для кожної стадії методу і при цьому на кожного учасника. Хоча цей недолік можна усунути,
виконуючи завдання на комп’ютері, але для
цього кожному учаснику потрібно надати окремий монітор, підключений до комп’ютера викладача.

Стажування
Стажування — це така форма навчання, коли
співробітник організації направляється на інше
підприємство отримувати знання. Доцільно планувати стажування на рік. План повинен містити
дані про стажистів, інформацію про місце і керівників стажувань. Безпосередньо перед початком
цього виду навчання повинні складатися індивідуальні плани, в яких заздалегідь передбачається
виконання співробітником в ході стажування
певних професійних та управлінських функцій,
набуття відповідних знань, умінь і навичок.
Стажування можна умовно розділити на
дві групи:
1) Короткострокові (направлення співробітника на підприємство, яке займається аналогічною діяльністю, для отримання знань та навичок роботи з конкретного питання, наприклад,
менеджер з навчання персоналу направляється
на таке-то підприємство для того, аби вивчити
процес навчання персоналу).
2) Довгострокові (використовуються, щоб
ознайомитися, наприклад, з усім процесом управління на тому підприємстві, куди відправляють
працівника).

Кейс-метод
Кейс-метод або, як його ще називають, метод
ситуацій, являє собою спосіб навчання, який
призначений для вдосконалення умінь і отримання досвіду в конкретних сферах: аналіз, відбір і вирішення проблем; робота з даними; діагностика аргументів; робота з висновками;
оцінка альтернатив; прийняття рішень; навички групової роботи.
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Застосування кейс-методу має переваги перед простою подачею лекційного матеріалу.
Мета цього методу — навчити слухачів, як під
час самостійної роботи, так і під час роботи в
групі аналізувати інформацію, структурувати її,
виявляти ключові проблеми, генерувати альтернативні шляхи вирішення, оцінювати їх, обирати найоптимальніші і розроблювати програми
дій. Даний метод дозволяє слухачам розвивати
навички аналізу, діагностики та прийняття рішень, які дозволять їм бути успішнішими при
вирішенні схожих проблем у своїй професійній
діяльності.
Переваги кейс-методу:
Кейс-метод відноситься до одного з «просунутих» активних методів навчання. До переваг даного методу відносять:
— застосування принципів проблемного навчання, отримання умінь у вирішенні реальних
проблем, вибудовуючи при цьому логічні схеми вирішення проблеми, аргументувати свою
думку;
— набуття досвіду роботи в команді.
Недоліки кейс-методу:
— погано організоване обговорення може забрати надто багато часу;
— існує ймовірність не досягнути бажаних
результатів, якщо учасники не володіють необхідними знаннями та досвідом;
— високий рівень вимог до кваліфікації викладача (тренера), який повинен правильно організувати роботу і задати напрям обговорення,
щоб домогтися бажаного результату.

Бізнес-симуляція
В останні десятиліття у зв’язку з розвитком
комп’ютерних технологій ігрових практик істотно
модернізували класичні ділові ігри, і ми сьогодні
можемо спостерігати як ринок корпоративного
навчання все більше і більше захоплюють так
звані «бізнес-симуляції». Отже, бізнес-симуляція —
це своєрідна ділова гра, в якій моделюються
бізнес-процеси, максимально наближені до умов
конкретної компанії. Це свого роду комп’ютерний
бізнес-тренажер, який допомагає учасникам в
безпечному середовищі систематизувати вже
наявні знання та відпрацювати на практиці

41

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

ПОРАДИ СПЕЦІАЛІСТІВ

навички прийняття рішень. В рамках бізнессимуляцій комп’ютерні технології дозволяють
моделювати з високим ступенем точності взаємодію різних учасників ринку (постачальників,
виробників, споживачів), створюючи віртуальний світ окремої компанії або навіть цілої галузі. Ключова відмінність бізнес-симуляції від тренінгу полягає в тому, що вона дає можливість
вийти за рамки розуміння вузької функції своєї
посади і побачити бізнес-процес в цілому.
Бізнес-симуляція розвиває цілісне розуміння
бізнесу, дає так званий «helicopter view» (з англ.
«погляд згори»). Даний формат навчання дозволяє відпрацювати можливі стратегії поведінки в
майбутньому, спрогнозувати наслідки окремих
рішень, що вкрай важливо для топ-менеджерів
будь-якого підприємства. Сьогодні організацій
більшість підприємств вкладають гроші в розробку унікальних бізнес-симуляцій «під ключ»,
які відображають усю систему закономірностей,
причинно-наслідкових зв’язків на їхньому ринку, найбільш точно імітують бізнес-контекст.
Переваги бізнес-симуляції:
З позитивного варто відзначити різноманітність завдань, які можна вирішувати за допомогою симуляції в рамках навчального центру, починаючи від навчання конкретних знань у сфері
розуміння бізнесу як такого (робота з фінансовою інформацією, ціноутворення, утилізація виробничих потужностей), і закінчуючи вибором
стратегії компанії та розвитком навичок роботи
в команді.
Безумовно, важливою перевагою подібної
бізнес-гри є емоційне переживання за результат — учасники радіють і тріумфують, посівши
перше місце на ринку, журяться, втрачаючи
прибуток, страждають від погано спрогнозованих продажів і агресивних дій конкурентів.
Щире переживання найрізноманітніших і часто
несподіваних емоцій створює високий рівень
залучення в процес і засвоєння знань. Такого
рівня важко домогтися з іншим інструментом,
наприклад, семінаром або тренінгом.
Недоліки бізнес-симуляції:
— вимоги до рівня аудиторії: як правило, має
сенс пропонувати формат бізнес-симуляцій для
рівня співробітників не нижче рівня керівників,
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коли обговорення питань тактики і стратегії
підприємства, а також важливість міжфункціональної взаємодії, не буде розмовою про теорію
і дуже далекі перспективи;
— інше обмеження, або швидше ризик — це
«перенесення» навчального процесу на бажання виграти або програти. У цьому випадку, учасникам цікаво, вони залучені в процес, між тим
навчальні завдання не вирішуються. Для них
стає важливим результат — перемога чи поразка, — а процес лишається не поміченим.

Командоутворюючі заходи
(тімбілдінг)
Буде несправедливим, якщо ми не відзначимо ще один формат навчання — командоутворюючий захід або тімбілдінг (від англ. Teambuilding — командоутворення). Даний навч альний формат спрямований на розвиток
навичок роботи в команді, на вміння приймати
рішення з урахуванням інших членів групи, вирішувати конфлікти і керувати своїми емоціями. Унікальність даного навчання полягає в
тому, що учасники вчаться вибудовувати міжособистісні та групові відносини, отримуючи в
процесі й усвідомлюючи зворотний зв’язок від
своїх колег, таким чином, в результаті формується
команда. Одне з визначень терміна «команда»
свідчить, що це мала соціальна група, об’єднана
спільною метою та завданнями, що ефективно
функціонує в рамках певної діяльності. Таким
чином, метою проведення командоутворюючих
заходів є, окрім розвитку зазначених навичок,
формування єдиної команди, а це, в свою чергу,
дозволяє отримати ефект синергії, коли результат діяльності команди більший, ніж просто
сума дій її окремого учасника.
Переваги тімбілдінгу:
— співробітники набувають таких якостей,
як уміння швидко розвиватися, обмінюватися
досвідом, швидко реагувати на зміни у бізнессередовищі, застосовувати накопичений досвід
в нових умовах, з’являються патріотичні почуття до підприємства. Також з позитивних моментів слід відзначити зниження плинності кадрів і
зміцнення іміджу компанії самого підприємства;
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— оптимальний спосіб організації корпоративного заходу, коли перед підприємством постають завдання поєднати відпочинок з вирішенням важливих поточних або стратегічних
завдань. Такий формат може бути використаний як спосіб заохочення працівників за добре
виконану роботу, або для підвищення лояльності з боку ключових партнерів. Можливе включення заходів, пов’язаних з отриманням нових
знань і досвіду в зарубіжних компаніях.
Недоліки тімбілдінгу:
— будь-які групові заходи потрібні в першу
чергу не вищому управлінському персоналу,
а тим, хто перебуває на виконавчих посадах.
Найчастіше керівники великих підприємств підбирають топ-менеджерів, виходячи зі своїх власних поглядів, внаслідок чого на верхівці управлінської піраміди згуртована команда формується
автоматично. Тоді як люди, що працюють на підлеглих посадах, якраз і виявляються тим самим
колективом, якому потрібно роз’яснювати цінності підприємства, прищеплювати лояльність
і наймати тренера для організації групових заходів;
— у деяких випадках, як би не дивно це звучало, тімбілдінг, може вкрай негативно позначитися на атмосфері в колективі. Не варто забувати, що всі ми індивідуальні: хтось комфортно
себе відчуває, будучи частиною команди, а комусь простіше наодинці. Змусити замкнутого
інтроверта з депресивним складом характеру
(який одночасно є незамінним працівником, наприклад, часто це системні адміністратори) цінувати і підтримувати корпоративну культуру
підприємства за допомогою рольових ігор та
екстремальних пригод майже нереально. Подібні експерименти, які особливо практикуються
керівництвом з високим ступенем регулярності,
швидше змусять таку людину замислитися про
звільнення, ніж стати повноцінною частиною
групи. Аналогічна ситуація може статися і з
людьми неспортивного складу, навіть якщо
вони й екстраверти. Звичайно, один командоутворюючий захід не може розвалити згуртований колектив, але внести дисонанс у взаємини і
вивести емоційно з ладу деяких співробітників
йому цілком під силу;

№ 22 (106), 16 листопада 2015

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

— розглядаючи мінуси проведення подібних
заходів, не можна не торкнутися таку досить
тонку і болючу тему нашого суспільства, як так
звані «відкати». Враховуючи досить високу вартість тренінгів та корпоративних програм, керівникам слід пам’ятати, що захоплення кадрової служби проведенням подібних заходів може
бути далеко не завжди викликано гострою необхідністю згуртування колективу та посилення
корпоративної культури. Нерідко співпраця з
якоюсь компанією-організатором дає побічний
заробіток відповідальній за згуртування персоналу особі, яка разом з менеджерами «дружньої»
фірми намагається всіма силами переконати керівництво в доцільності такої програми.

Змішане навчання
Змішане навчання в наш час набуває широкого поширення завдяки можливості суміщати навчання в аудиторії та електронному дистанційному середовищі. Завдяки можливості самому
учаснику навчання вибирати час та самостійно
оволодівати знаннями та навичками, ідеально
підходить для зайнятих людей з ненормованим
робочим днем і для корпоративного навчання
співробітників фірми одного підприємства без
відриву від виробництва.
Переваги змішаного навчання:
— дає можливість скоротити час відволікання людини від робочого процесу (курс змішаного навчання завжди більший традиційного
очного і, при однакових тимчасових витратах, ефективність першого навчання значно
вище);
— дозволяє залучити до процесу навчання
співробітників з віддалених міст і регіонів (за
наявності розвиненої мережі філій та представництв змішана форма дозволяє навчити велику
кількість людей за єдиними стандартизованим
матеріалами без необхідності залишати робочі
місця і їхати на навчання в інше місто);
— запровадження змішаної форми навчання
в організації сприяє зниженню прямих витрат
на навчання (організація отримує можливість
знизити витрати на відрядження, проживання,
оренду приміщення для проведення навчальних заходів, витрати на викладачів та інше);
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— дозволяє отримати і знання, і особисте
спілкування (на відміну від дистанційного навчання, змішане навчання дає можливість активного спілкування з колегами, іншими слухачами курсу та викладачами);
— при змішаному навчанні враховуються індивідуальні особливості сприйняття людиною
інформації (слухачі володіють індивідуальними
особливостями сприйняття і переробки інформації, наприклад, одним необхідне докладне самостійне вивчення матеріалу, іншим зручніше
отримувати відповіді від викладачів. Змішане
навчання дозволяє задовольнити потреби обох
груп і дати їм необхідні знання та вміння).
Недоліки змішаного навчання:
— необхідно більш чітке планування програми і послідовності навчання для того, щоб слухачі досягли поставлених цілей. Це найбільш
характерний недолік для моделі «до – під час –
після», коли необхідно детально прописати що,
як і коли будуть робити слухачі. Інакше є ризик
отримати аудиторію з абсолютно різним рівнем
знань і низький рейтинг завершення курсу, так
як більшість слухачів зорієнтується тільки на
очний захід, тим самим не отримавши великого
обсягу знань;
— частина матеріалу повинна постійно оновлюватися, щоб у процесі роботи учасники могли використовувати актуальні дані, методи і
рішення;
— обов’язково потрібен постійний консультант, людина, яка буде не тільки відповідати на

питання, але постійно стимулювати до навчання, нагадувати про майбутні навчальні події.
Ми розглянули цілий спектр навчальних форматів, побачили можливості та обмеження, застосовуючи їх в практиці. Важливим є, що всі
вони спрямовані на розвиток компетенції співробітників, допомагають учасникам вдосконалювати свої навички та вміння, розширювати
ментальні моделі в безпечному, комфортному
середовищі. Адже метод проб і помилок в реальному житті важливицй тільки, якщо наслідки
цих помилок незначні і їх можна виправити.
У наш час не кожна професійна діяльність дає
таку можливість, не кажучи вже про соціальні
наслідки помилок топ-менеджерів великих
підприємств, зірвані переговори з ключовими
клієнтами, конфлікти в колективах тощо.
Ідея важливості корпоративного навчання
сьогодні прийнята суспільством, але питання
ефективності проведених навчальних заходів
все ще гостро обговорюється. Потрібно пам’ятати, що правильний вибір відповідного до ваших цілей формату чи методу навчання дозволяє значно поліпшити якість розвиваючих
занять, економічно використовувати аудиторний час і впливати на успішне перенесення та
застосування учасниками отриманих знань і навичок на практиці.

Андрій БУТУСЕВИЧ,
фахівець з управління персоналом
РЕКЛАМА
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Поставте своє запитання нашим фахівцям (надішліть його на
адресу редакції: газета «Консультант Кадровика», а/с 186, вул. М. Раскової, 11, корп. А, м. Київ, 02660 або за факсом 0 (44) 568-50-60) і чекайте
на відповідь у найближчих номерах газети.
Також у вас є можливість відвідати сайт улюбленого видання:
www.kadrhelp.com.ua і задати свої запитання на форумі.

Якої тривалості та до якого віку дитини має бути надана додаткова
соціальна відпустка матері двох дітей, одна з яких — дитина-інвалід?
17 календарних днів — до виповнення
старшій дитині 15-ти років, 10 календарних
днів — до виповнення дитині-інваліду 18-ти
років.
За ст. 19 Закону України «Про відпустки» від
15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон № 504) жінці, яка працює і має двох або
більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, матері інваліда з
дитинства підгрупи А I групи, одинокій матері,
батьку дитини або інваліда з дитинства підгрупи
А I групи, який виховує їх без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла під
опіку дитину або інваліда з дитинства підгрупи
А I групи, чи одному із прийомних батьків надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів.
За наявності кількох підстав для надання цієї
відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.
Отже, якщо не зважати на випадки усиновлення, надання відпустки батькові, який виховує дитину без матері, тощо, то як окремі підстави для надання відпустки, передбаченої
ст. 19 Закону № 504, матері дітей, яка працює, слід вважати наступні умови:
— наявність двох або більше дітей віком до
15 років;
— наявність дитини-інваліда;
— наявність статусу одинокої матері.
Зверніть увагу, що окремі роботодавці та кадровики висловлюють думку, що у разі, коли
підстави збігаються, може бути застосована
лише одна з них і конкретна дитина може бути
врахована тільки за однією з перелічених підстав. Тобто у випадку, коли працююча жінка
має двох дітей, з яких одна — дитина-інвалід,
наявність дитини-інваліда слід вважати як одну
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підставу, а для другої підстави нібито не виконується умова про наявність двох або більше
дітей віком до 15 років, оскільки дитина-інвалід
не може бути повторно врахована (бо її вже
враховано для надання цього виду відпустки
за іншою підставою). Але така позиція є хибною.
Так, у 2007 році Міністерством праці та соціальної політики України (далі — Мінпраці),
Міністерством юстиції України і Головним
науково-експертним управлінням Апарату
Верховної Ради України було проведено правову
експертизу з цього питання, в результаті якої
визнано правомірним вважати кожну підставу, визначену ч. 1 ст. 19 Закону № 504,
окремою підставою для надання відпустки
«на дітей», про що було зазначено у листі Мінпраці «Про додаткову соціальну відпустку» від
20 жовтня 2009 р. № 292/13/116-09.
Отже, жінка, яка виховує двох дітей віком
до 15 років, одна з яких є дитиною-інвалідом,
має право на додаткову відпустку тривалістю
17 календарних днів за двома підставами:
«жінка, яка має двох дітей віком до 15 років»
та «жінка, яка має дитину-інваліда».
Після виповнення старшій дитині 15 років
працівниця матиме право на отримання такої
відпустки за однією підставою, тобто тривалістю
10 календарних днів, оскільки для надання відпустки тривалістю 17 календарних днів не виконується підстава «жінка, яка має двох або
більше дітей віком до 15 років».
Оскільки у ст. 19 Закону № 504 зазначено вік
дітей для надання права на додаткову оплачувану
відпустку тільки для такої категорії, як «жінка, яка
працює і має двох або більше дітей віком до 15
років», то при визначенні, до досягнення якого
віку дитиною-інвалідом її матір має право на відпустку «на дітей», слід керуватися загальними
нормами.
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Так, відповідно до ст. 1 Закону України «Про
охорону дитинства» від 26 квітня 2001 р.
№ 2402-III та ст. 2 Закону України «Про державну
допомогу сім’ям з дітьми» від 21 листопада 1992 р.
№ 2811-XII дитина — це особа віком до 18 років
(повноліття), якщо згідно з законом, застосовуваним до неї, вона не набуває прав повнолітньої раніше.
Відтак, жінка, яка виховує дитину-інваліда,
має право на додаткову оплачувану відпустку до
досягнення дитиною 18 років (повноліття).
Також зверніть увагу, що додаткова відпустка
«на дітей» є соціальною відпусткою і не нале-

жить до виду щорічних відпусток, а тому вона
надається повної тривалості у будь-який час
протягом календарного року незалежно від
відпрацьованого часу.
Не має значення і дата народження дитини
(байдуже, буде відпустка «на дітей» використана
до чи після цієї дати) — працівниці не потрібно
кожен рік чекати дня народження дитини,
щоб узяти цю додаткову відпустку (навіть якщо
день народження дитини придає, скажімо, на
листопад, то відпустку «на дітей» можна брати
ще у січні, тобто з настанням нового календарного року).

Якої тривалості, враховуючи обмеження, передбачене ст. 10 Закону України
«Про відпустки», можна надати працівникові відпустку у зв’язку з навчанням
у ВНЗ, якщо його щорічна відпустка становить 28 календарних днів?
Тривалість додаткової оплачуваної відпустки у зв’язку з навчанням залежить від
рівня акредитації навчального закладу, форми
навчання (вечірня, заочна) та курсу, на якому
працівник навчається. Водночас, «навчальна»
відпустка не має зв’язку зі щорічною відпусткою і встановлені законодавством обмеження
на загальну тривалість щорічних основної та
додаткових відпусток на відпустку у зв’язку
з навчанням не поширюються.
Відповідно до ст. 15 Закону України «Про
відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР
(далі — Закон № 504) працівникам, які успішно
навчаються без відриву від виробництва у вищих
навчальних закладах з вечірньою та заочною
формами навчання, навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі, надаються
додаткові оплачувані відпустки наступної тривалості:
9на період настановних занять, виконання
лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на першому та
другому курсах у вищих навчальних закладах:
— першого та другого рівнів акредитації з
вечірньою формою навчання — 10 календарних
днів;
— третього та четвертого рівнів акредитації з
вечірньою формою навчання — 20 календарних
днів;
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— незалежно від рівня акредитації з заочною
формою навчання — 30 календарних днів;
9на період настановних занять, виконання
лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на третьому і наступних курсах у вищих навчальних закладах:
— першого та другого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання — 20 календарних
днів;
— третього та четвертого рівнів акредитації
з вечірньою формою навчання — 30 календарних днів;
— незалежно від рівня акредитації з заочною
формою навчання — 40 календарних днів;
9на період складання державних іспитів
у вищих навчальних закладах:
— незалежно від рівня акредитації — 30 календарних днів;
9на період підготовки та захисту дипломного проекту (роботи) студентам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання:
— першого та другого рівнів акредитації —
два місяці;
— третього і четвертого рівнів акредитації —
чотири місяці.
Тривалість додаткових оплачуваних відпусток працівникам, які здобувають другу (наступну) вищу освіту за заочною (вечірньою) формою
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навчання у навчальних закладах післядипломної освіти та вищих навчальних закладах, що
мають у своєму підпорядкуванні підрозділи післядипломної освіти, визначається як для осіб,
які навчаються на третьому і наступних курсах
вищого навчального закладу відповідного рівня
акредитації.
Згідно із ч. 3 ст. 10 Закону № 504 загальна
тривалість щорічних основної та додаткових
відпусток не може перевищувати 59 календар-

них днів, а для працівників, зайнятих на підземних гірничих роботах, — 69 календарних днів.
Водночас, додаткові відпустки у зв’язку з навчанням є окремим видом відпусток і не належать до виду щорічних, визначених п. 1 ст. 4
Закону № 504, тому на них не поширюються
норми щодо щорічних відпусток й право працівників на отримання додаткової відпустки
у зв’язку з навчанням не обмежується тривалістю їхньої щорічної відпустки.

Якщо дитині виповнюється три роки 1 грудня 2015 року, то відпустка
для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку закінчується
30 листопада чи 1 грудня?
1 грудня — останнім днем відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку є день народження дитини.
Згідно з ч. 3 ст. 179 Кодексу законів про працю (далі — КЗпП), за бажанням матері дитини,
їй надається відпустка для догляду за дитиною
до досягнення нею трирічного віку. Ця відпустка
може бути використана не лише матір’ю дитини, а і батьком дитини, бабою, дідом чи іншими
родичами, які фактично доглядають за дитиною, або особою, що усиновила чи взяла під опіку дитину, повністю або частково в межах установленого терміну (ст. 179, 181 КЗпП та ст. 18
Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР).

Особа, яка фактично доглядає за дитиною,
може оформити таку відпустку як безпосередньо після відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, так і в будь-який інший час, може на
свій розсуд неодноразово переривати відпустку,
а потім знову її оформляти. Для цього необхідно
подати відповідну заяву на ім’я роботодавця, в
якій зазначити дату, з якої особа бажає взяти
відпустку. При цьому відпустка для догляду за
дитиною розпочинається з дати, зазначеної в
заяві про її надання, а закінчується в день виповнення дитині трьох років (звісно, якщо відпустку не буде припинено достроково). Таким чином, день народження дитини і є останнім днем
відпустки.

Чи можна звільнити у зв’язку із закінченням строку трудового договору
(за п. 2 ст. 36 КЗпП) працівника, якщо він на момент спливу строку
трудового договору перебуває на лікарняному?
Так, можна.
Правила трудового законодавства про недопустимість звільнення працівника в період
його тимчасової непрацездатності (ч. 3 ст. 40
КЗпП) поширюються лише на ті випадки, коли
розірвання трудового договору відповідно до
чинного законодавства провадиться з ініціативи роботодавця (статті 40 – 41 КЗпП). Припиненню ж трудового договору у зв’язку із закінченням строку його дії перебування працівника
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на лікарняному не перешкоджає, оскільки таке
звільнення вважається проведеним за обопільною згодою працівника та роботодавця — адже
кожен з них виразив свою волю на припинення трудових відносин саме у вказаний у договорі строк у той момент, коли підписував відповідний строковий трудовий договір.
Навпаки, роботодавцеві, який бажає позбавитися працівника, прийнятого на роботу за строковим трудовим договором, слід поквапитися,

47

ЗВОРОТНИЙ ЗВ’ЯЗОК

оскільки припинення такого договору можливе
лише протягом одного дня (того, який відповідно
до умов договору є останнім днем роботи працівника) — у супротивному випадку (якщо роботодавець у вказаний день не видасть наказ про
звільнення працівника) трудові відносини будуть
вважатися продовженими на невизначений строк
(ст. 391 КЗпП). З огляду на це, роботодавцеві необхідно ретельно слідкувати за закінченням строків
трудових договорів — адже пропуск строку на
звільнення працівника, прийнятого на роботу за

строковим трудовим договором, означає у подальшому можливість його звільнення (звісно,
якщо в нього самого відсутнє бажання звільнятися й він не вчинить дисциплінарних проступків,
які згідно з законодавством надають роботодавцеві право на звільнення працівника) лише за п. 1
ст. 40 КЗпП у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці (за скороченням чисельності
працівників), а це, в свою чергу, призведе до необхідності значних додаткових виплат на користь
працівника.

Якщо строк випробування закінчився і людина написала другу заяву, щоб її
прийняли вже на постійну роботу, то яке число слід записувати у трудовій книжці
як дату прийняття на роботу — те, коли розпочався строк випробування, чи те,
коли він вже закінчився й людина була прийнята на роботу постійно?
Те число, коли працівника було фактично
вперше допущено до роботи (тобто те, з якого «розпочався строк випробування»).
Зверніть увагу, що випробування є лише додатковою умовою трудового договору, яка
встановлюється за погодженням сторін при
прийнятті працівника на роботу. Тобто, коли
трудовий договір з працівником вже було укладено, то з дати, яка зазначена у наказі, працівник вже вважається прийнятим на роботу (при
цьому немає жодного значення, чи було йому
встановлено випробувальний строк).
Також не забувайте, що згідно з ч. 2 ст. 26 КЗпП
в період випробування на працівника поширюється законодавство про працю (тобто, він користується всіма трудовими правами та має відповідні обов’язки). Отже, незважаючи на можливість
начебто тимчасового прийняття працівника на
роботу (якщо він не витримає випробування), з
ним необхідно укласти трудовий договір, однією
з умов якого буде угода між працівником та роботодавцем про встановлення випробувального
строку з метою перевірки відповідності працівника дорученій йому роботі. Також зверніть увагу,
що обов’язковою вимогою законодавства щодо
встановлення випробування є наявність на це
взаємної згоди обох сторін трудового договору:
якщо працівник виступає проти випробування, то
договір або не укладається взагалі, або укладається
без цієї умови (тобто, одностороннє встановлен-
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ня роботодавцем умови про випробування є неприпустимим). Така умова про випробування
обов’язково має бути письмово зафіксована в
один із наведених способів:
— вказана у письмово оформленому трудовому договорі та продубльована у наказі про прийняття на роботу;
— обумовлена в заяві працівника про прийняття на роботу й повторена у наказі про прийняття на роботу;
— за відсутності у заяві про прийняття на
роботу — внесена до наказу про прийняття на роботу, з яким працівник повинен бути ознайомлений під підпис.
Таким чином, у описаному Вами випадку людина відповідно до чинного законодавства вже
давно прийнята на роботу і ніяку другу заяву
про прийняття на роботу їй писати не було потрібно. Більше того, після закінчення випробувального строку не треба видавати і спеціальний наказ (розпорядження) про остаточне
прийняття на роботу особи, що пройшла випробування — адже у ст. 28 КЗпП зазначено,
що у разі, коли працівник продовжує працювати
після закінчення строку випробування, він вважається таким, що витримав випробування.
Тому видавати наказ потрібно лише у протилежному випадку — якщо протягом строку випробування буде встановлено невідповідність працівника роботі, на яку його прийнято (і за таких
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обставин якраз варто буде поквапитися, оскільки якщо роботодавець забариться хоча б на один
день і не встигне звільнити працівника як такого, що не витримав випробування, до закінчення випробувального строку, то у подальшому це
зробити буде вже неможливо і трудовий договір
з працівником зможе бути припинений лише на
загальних підставах).
Окрім того, слід зауважити, що згідно з п. 2.4.
Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства
юстиції України та Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 р.
№ 58, усі записи в трудовій книжці, у тому числі
й про прийняття на роботу, вносяться після ви-

дання відповідного наказу (розпорядження),
але не пізніше тижневого строку. Тому ще раз
підкреслимо: одразу після погодження сторонами умов трудового договору, у тому числі й
встановлення випробування, слід було видати наказ про прийняття працівника на роботу, зазначивши у ньому умову про випробування та вказавши його строк, а до трудової
книжки внести відповідний запис. При цьому,
на відміну від наказу про прийняття на роботу, у
трудовій книжці не робиться відмітка про те, що
працівник прийнятий на роботу з випробувальним строком — запис у ній формулюється за загальними правилами (тобто, у графі «Відомості
про роботу» пишеться, наприклад, «Прийнято
менеджером із збуту»).

На підприємстві працює два техніка-конструктора, чи можемо ми прийняти
на роботу ще одного, якщо у штатному розписі передбачено лише дві
такі штатні одиниці?
Так, можете, якщо внесете до штатного розпису відповідні зміни.
Штатний розпис як внутрішній (локальний)
документ, який закріплює, зокрема, посадовий і
чисельний склад підприємства, є основою здійснення добору персоналу й укладення трудових
договорів. Тому прийняти на роботу працівника, якщо в штатному розписі не передбачена
певна посада (професія) або немає вакантних
посад (робочих місць), не можна. Водночас, від-

повідно до ч. 3 ст. 64 Господарського кодексу
України, підприємство самостійно визначає
свою організаційну структуру управління, встановлює чисельність працівників і штатний розпис, ніщо не заважає внести до штатного розпису потрібні зміни.
Отже, для прийняття додатково ще одного
техніка-конструктора необхідно внести зміни
до штатного розпису, видавши наказ з основної
діяльності (див. Зразок).
Зразок

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОЕКТУВАЛЬНИК»
НАКАЗ
11.11.2015 р.

м. Київ

№ 51-од

Про внесення змін
до штатного розпису
У зв’язку зі збільшенням обсягу креслярсько-конструкторських робіт,
НАКАЗУЮ:
Ввести з 1 грудня 2015 року до штатного розпису підприємства посаду технікаконструктора в кількості 1 штатної одиниці з окладом 2 600 грн на місяць.
Директор
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К
Комплектувальник меблів
9 Короткий опис професії: Комплектувальник меблів — це робітник, зайнятий отриманням, сортуванням, складанням деталей й вузлів
меблів та комплектуванням меблевих виробів у
цілому.
9 Зміст роботи: Комплектування за текстурою, кольором і якістю окремих мебельних виробів у гарнітури та набори; оброблених вузлів,
деталей і щитових фанерованих необроблених деталей, а також меблів у розібраному вигляді;
сортування деталей меблів за розмірами, призначенням та іншими ознаками; заготівля фанери, укладення деталей в штабеля і на стелажі;
ведення обліку руху комплектуючих виробів,
вузлів і деталей з відповідним оформленням документації.
9 Повинен знати: Конструктивні особливості
меблів та їх комплектуючих, прийоми та порядок збирання; вміти читати креслення, вести
належну облікову документацію.
9 Професійно важливі особистісні якості:
Хороша фізична підготовка, добра пам’ять, розвинутий окомір, чітка координація рухів; протипоказання — дальтонізм, хвороби дихальної
системи.
9 Умови праці: У заготівельних і меблевих
цехах з підвищеним рівнем шуму та пилу, а також у складських приміщеннях закладів торгівлі
меблями.
9 Кваліфікаційні вимоги: Професію комплектувальника меблів можна отримати безпосередньо на виробництві та у системі професійно-технічної освіти за профілем діяльності.
9 Затребуваність на ринку праці: Нижче
середньої.
9 Рівень заробітної плати: 3 500 – 4 000 грн
на місяць.
9 Кодування: Код Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі — КП) — 7422, ця професія у КП
належить до підкласу «Столяри», у Національному класифікаторі України ДК 009:2010 «Класи50

фікація видів економічної діяльності» (далі —
КВЕД) — до групи 31.0 «Виробництво меблів».
9 Споріднені професії: «Тесляр», «Столяр будівельний», «Виготовлювач декоративних елементів меблів».

Конвертерник
9 Короткий опис професії: Конвертерник —
це робітник галузі кольорової металургії з обслуговування процесу перетворення проміжних
продуктів металургії у кінцеві.
9 Зміст роботи: Підготовка конвертерів до
плавки; завантаження або заливка металу в конвертер; випуск готової продукції; управління
механізмами повороту конвертера, установками для розігрівання конвертера, скачування
шлаку, подачі азоту шлаковими і металовивізними візками; підготовка до роботи системи для
розпилювання води, пробивання застиглої «корки» металу за допомогою пневматичних установок або вручну, спостереження за показаннями
контрольно-вимірювальних приладів.
9 Повинен знати: Маршрутну технологію та
технічні параметри процесів у кольоровій металургії, вміти управляти механізмами та установками, ручним приладдям та інструментами.
9 Професійно важливі особистісні якості:
Міцне здоров’я, фізична сила й витривалість,
спостережливість, уважність.
9 Умови праці: У металургійних цехах при
високих температурах та підвищеному рівні
шуму. Професія «Конвертерник» віднесена до
Списку виробництв, цехів, професій і посад із
шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість працівників на роботах в яких дає право на
щорічну додаткову відпустку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. № 1290.
9Кваліфікаційні вимоги: Професійно-технічна освіта, підготовка на виробництві.
9 Затребуваність на ринку праці: Вище середньої.
9 Рівень заробітної плати: 5 500 – 7 000 грн
на місяць.
9 Кодування: Код КП — 8121, ця професія у
КП належить до підкласу «Робітники, що об-
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слуговують рудо- та металоплавильні печі», у
КВЕД — до класу 24.10 «Виробництво чавуну,
сталі та феросплавів».
9 Споріднені професії: «Сталевар мартенівської печі», «Плавильник (плавка руд кольорових металів)», «Бункерувальник доменних печей».

Кондитер
9 Короткий опис професії: Кондитер — це
кваліфікований робітник, який створює кондитерські вироби, десерти та іншу випічку.
9 Зміст роботи: Кондитер займається приготуванням різних видів тіста, начинок, кремів
за встановленою рецептурою; випікає і прикрашає продукцію. Переважна частина робіт виконується ним вручну за допомогою спеціальних
інструментів. Кондитер проводить дуже багато
різноманітних операцій: фільтрацію, вимірювання, виготовлення тіста, випікання тощо.
9 Повинен знати: Рецепти кондитерських
виробів та прийоми ручного виготовлення кондитерських виробів з використанням відповідного інструменту; вміти прикрашати різні
вироби; виконувати роботу на автоматичних
приладах та устаткуванні (маслорізка, печі, змішувачі, ножі, котли, духові шафи).
9 Професійно важливі особистісні якості:
Естетичний смак, художні здібності, високий рівень оперативної пам’яті, концентрації та стабільності уваги, вміння переключати та розподіляти
увагу, розвинуте наочно-дійове та просторове
мислення; розвинені дотикова, м’язова та температурна чутливість, хороший нюх, слух, смак,
правильне відчуття кольору, хороша зорова та моторна координація, високий ступінь координації
рухів рук.
9 Умови праці: Виробничі приміщення кондитерських цехів та фабрик, ресторани, пекарні.
9 Кваліфікаційні вимоги: Професійно-технічна освіта та підготовка на виробництві.
9 Затребуваність на ринку праці: Нижче
середньої.
9 Рівень заробітної плати: 3 000 – 3 700 грн
на місяць.
9 Кодування: Код КП — 7412, ця професія у
КП належить до підкласу 7412 «Булочники, кон№ 22 (106), 16 листопада 2015

дитери та майстри з приготування кондитерських виробів», у КВЕД — до класу 10.7 «Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних
виробів» та класу 10.82 «Виробництво какао,
шоколаду та цукрових кондитерських виробів».
9 Споріднені професії: «Кухар», «Варник харчової сировини та продуктів (кондитерське виробництво)», «Оператор лінії у виробництві харчової продукції (хлібопекарно-макаронне та
кондитерське виробництва)».

Конфекціонер
9 Короткий опис професії: Конфекціонер —
це фахівець у сфері торгівлі конфекцією (готовими сукнями та білизною). Конфекціонер відповідає за оформлення магазинних вітрин, підготовку товарів до продажу.
9 Зміст роботи: Надає консультації покупцям, пропонуючи їм продукцію магазину, проводить примірювання суконь. Крім того, цей
фахівець вивчає купівельний попит, аналізує
якісну складову результатів продажів.
9 Повинен знати: Асортимент виробів, тенденції моди за напрямом діяльності, основи товарознавства, бухгалтерського обліку, психології та соціології.
9 Професійно важливі особистісні якості:
Естетичний смак, уважність, пунктуальність,
хороша пам’ять і зір, аналітичні здібності.
9 Умови праці: В магазинах та салонах з продажу готових суконь та білизни.
9 Кваліфікаційні вимоги: Перший рівень вищої освіти (бакалавр).
9 Затребуваність на ринку праці: Вище середньої.
9 Рівень заробітної плати: 2 800 – 3 300 грн
на місяць.
9 Кодування: Код КП — 3119, ця професія у
КП належить до підкласу «Інші технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки», у КВЕД —
до розділу 47 «Роздрібна торгівля, крім торгівлі
автотранспортними засобами та мотоциклами».
9 Споріднені професії: «Класифікатор текстильної сировини», «Продавець непродовольчих товарів», «Продавець-консультант».
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Жовтень-2015

Важливі дати листопада

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1

2

3

4

8
15
22
29

9
16
23
30

10
17
24
31

11
18
25

Норми робочого часу
Кількість календарних днів — 31
Кількість святкових днів і днів релігійних свят — 1 (14 — День
захисника України)
Кількість вихідних днів — 9
Кількість днів, робота в які не проводиться — 10
Кількість робочих днів — 21
Кількість днів, що передують святковим та неробочим, в які
тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному робочому
тижні зменшується на одну годину — 1 (13)
Робочий час при 40-годинному робочому тижні — 167 годин

Листопад-2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1
2
9
16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

8
15
22
29

Норми робочого часу
Кількість календарних днів — 30
Кількість святкових днів і днів релігійних свят — 0
Кількість вихідних днів — 9
Кількість днів, робота в які не проводиться — 9
Кількість робочих днів — 21
Кількість днів, що передують святковим та неробочим, в які
тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному робочому
тижні зменшується на одну годину — 0
Робочий час при 40-годинному робочому тижні — 168 годин
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1 — День працівника соціальної сфери України (щорічно відзначається у
першу неділю листопада (встановлено Указом Президента України від 13 квітня
1999 р. № 374/99)).
3 — День ракетних військ і артилерії (встановлено Указом Президента України від 31 жовтня 1997 р. № 1215/97);
— День інженерних військ (встановлено Указом Президента України від
27 жовтня 1999 р. № 1399/99).
4 — День залізничника (встановлено Указом Президента України від 15 липня 1993 р. № 257/93).
6 — останній день подання до органу державної статистики:
9звіту з праці за формою № 1-ПВ (місячна) за жовтень 2015 року (за формою, затвердженою наказом Держстату від 7 серпня 2013 р. № 239).
9 — День української писемності та мови, яке відзначається саме в день
вшанування пам’яті Преподобного Нестора-Літописця (встановлено Указом Президента України від 6 листопада 1997 р. № 1241/97);
— Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва (встановлено Указом Президента України від 30 грудня 2011 р. № 1209/2011)
10 — Всесвітній день молоді — саме в цей день у 1945 році на Всесвітньої
конференції молоді у Лондоні була заснована Всесвітня федерація демократичної молоді (ВФДМ).
12 — Всесвітній день якості (щорічно відзначається у другий четвер листопада). Бажаємо вам не лише цього дня, а й завжди купувати і користуватися тільки
предметами та послугами тих, хто береже ваше здоров’я та кошти, надаючи продукцію гідної якості.
13 — останній день подання до органу соціального захисту населення:
9звіту про фактичні витрати на виплату середнього заробітку працівникам,
призваним на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період (за формою, затвердженою постановою КМУ від 4 березня 2015 р. № 105).
15 — День працівників сільського господарства (щорічно відзначається у
третю неділю листопада (встановлено Указом Президента України від 7 жовтня
1993 р. № 428/93)).
16 — День працівників радіо, телебачення та зв’язку (встановлено Указом
Президента України від 11 листопада 1994 р. № 667/94);
— День морської піхоти (встановлено Указом Президента України від
31 березня 2014 р. № 352/2014);
— Міжнародний день толерантності — заснований ЮНЕСКО у 1995 році
з метою підтримки принципів терпимості, взаємної поваги та мирного співіснування.
17 — День студента (відзначається саме в Міжнародний день студента (встановлено Указом Президента України від 16 червня 1999 р. № 659/99)).
18 — День народження Діда Мороза. Ви не знали, що у цього найулюбленішого дітьми персонажа теж є День народження? Виявляється, є — він народився
з приходом зими, яка приходить до нас, як правило, саме цього дня, тому проблем з визначенням дати народження цієї чудової особистості не виникло.
19 — День скловиробника (встановлено Указом Президента України від 9 грудня
2003 р. № 1417/2003);
— День працівників гідрометеорологічної служби (встановлено Указом
Президента України від 11 березня 2003 р. № 208/2003).
21 — День Гідності та Свободи (встановлено Указом Президента України від
13 листопада 2014 р. № 872/2014).
27 — Всесвітній день інформації (відзначається щорічно в останню п’ятницю
листопада за ініціативою Міжнародної академії інформатизації з метою сприяння
формуванню та координації єдиного світового інформаційного простору й принципам відповідальності у розробці інформаційних технологій).
28 — День пам’яті жертв голодоморів (щорічно відзначається у четверту
суботу листопада (встановлено Указом Президента України від 26 листопада
1998 р. № 1310/98).
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ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС 89050
Друк — ТОВ «РІДЖИ»
вул. Старокиївська, 26-а,
м. Київ, 04116, Україна
Свідоцтво про внесення
суб’єкта видавничої справи
до Державного реєстру
видавців, виготівників і
розповсюджувачів видавничої
продукції: серія ДК, № 3790
від 26.05.2010 р.

Видається з липня 2011
Газета розповсюджується тільки за передплатою,
яку можна оформити в редакції, відділеннях
зв’язку «Укрпошти» та передплатних агентствах.
Відповідальність за достовірність інформації,
наведеної у статтях, несуть їх автори, а рекламних
матеріалів — рекламодавці. Позиція редакції
не завжди збігається з думкою автора.
Відтворення матеріалів газети «Консультант
Кадровика» можливе лише з письмового дозволу
редакції.

